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Політика завжди була, є і буде невід'ємною частиною 

людського суспільства. При цьому забезпечення політики 
справедливості, рівності і добробуту для всіх при вирішенні 
проблем і питань суспільного врядування є невід’ємною 
частиною демократичного процесу. Це означає вимогу 
дотримуватись рівності між жінками та чоловіками 
(ґендерної рівності), що передбачає рівні права, обов'язки і 
можливості жінок і чоловіків, дівчат і хлопців та врахування 
їх потреб на усіх рівнях. 

У контексті реформ в Україні варто окреслити зв'язок 
між поняттями «децентралізація» і «ґендер». Зауважимо, 
що поняття «інтеграція ґендерних питань» – це не просто 
внесення «жіночого компоненту» до проектів та програм, а 
врахування різних потреб жінок і чоловіків під час розробки 
стратегій та політик. Питання ґендерної рівності не є 
виключно жіночою проблемою, як це часто помилково 
сприймається. Тому до процесів подолання ґендерної 
нерівності повинні бути залучені і жінки, і чоловіки. Адже 
окремі групи громадян, особливо в сільських районах, із 
різних причин недостатньо представлені або 
непредставлені зовсім в органах, які приймають рішення на 
місцевому рівні. Розширення участі цих груп у процесах 
прийняття рішень надає їм можливість самостійного вибору, 
самозабезпечення і контролю над власним життям.  

Децентралізація та місцеве самоврядування часто 
розглядаються не лише як потенціал для зростання участі 
жінок у вирішенні політичних питань, а також як можливість 
«застосування за призначенням» професійного досвіду 
жінок та покращення доступу до якісних публічних послуг 
для всіх груп населення. Вважається, що успішна 
децентралізація – це один із шляхів зробити управління, у 
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якому, як правило, домінують чоловіки, більш відкритим, 
відповідальним та чутливим до жінок1. 

У контексті реформи децентралізації дуже важливо, 
щоб цілі досягнення рівності між жінками та чоловіками 
були враховані на всіх етапах: у розробці стратегій та 
програм, плануванні та виконанні бюджетів, а також у 
розподілі влади. Однією з кращих стратегій для досягнення 
означеної мети є застосування комплексного ґендерного 
підходу – визнаного методу обов'язкового врахування 
потреб та реального становища чоловіків і жінок у ході 
розробки, втілення, моніторингу та оцінки політики.  

Застосування ґендерного підходу в контексті 
децентралізації передбачає впровадження заходів, що 
спрямовані на зростання представництва жінок, а також на 
посилення впливу жінок у прийнятті рішень на місцевому 
рівні.  

Працюючи з громадами, необхідно пам’ятати, що різні 
групи чоловіків і жінок мають різні потреби. Визначити ці 
відмінності допомагає ґендерний аналіз. Застосування 
ґендерного аналізу протягом всього процесу 
децентралізації запобігає можливості прийняття 
стереотипних рішень і сприяє плануванню ґендерно 
чутливої політики та бюджетів. У кінцевому результаті, від 
впровадження ґендерного підходу виграють і чоловіки, і 
жінки. 

 
  

                                               
1 Аналітичний звіт «Децентралізація та місцеве врядування як потенціал ґендерної рівності», 

підготовлений БФ «Інтелектуальна перспектива»: 
http://despro.org.ua/media/articles/decentralisation_and_local_government_as_potetial_.pdf 
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Політика – це не наука, а мистецтво. 
Отто Бісмарк 

 
Існує чимало асоціацій, пов'язаних із терміном 

«політика». Її визначають як здійснення влади, як прийняття 
колективних рішень, як розподіл дефіцитних ресурсів, як 
систему маніпуляцій. Все перелічене відбиває лише окремі 
аспекти політики. Узагальнюючи, можна зазначити, що 
політика – це мистецтво державного управління. Термін 
«політика» походить від слова поліс (polis) і означає «місто-
держава». У сучасному розумінні мова йде про 
державне/місцеве управління, що здійснюється через 
прийняття і виконання колективних рішень.  

В Україні більш звичним є застосування терміну 
політики у контексті певних галузей. Так, часто згадуваними 
є соціальна, демографічна, сімейна державна політика. 
Загалом, це поняття включає діяльність держави та інших 
публічних структур. При цьому інститути держави (апарат 
уряду, суди, поліція, армія, система соціального захисту) 
розглядаються як публічні, а місцеві громади, профспілки, 
різноманітні громадські організації та інші подібні структури 
відносять до інститутів громадянського суспільства. Всі вони 
разом та/або окремо втілюють ту чи іншу політику щодо 
різних сфер життєдіяльності суспільства.  

У міжнародній практиці політику, як набір правил, 
прийнято мати не лише на загальнодержавному та 
місцевому рівні, а й на рівні установ, організацій, компаній. 
Це дозволяє організувати, формалізувати та 
регламентувати роботу певної спільноти, чітко визначити 
відповідальність залучених до діяльності осіб.  

 

ФОРМУВАННЯ ТА АНАЛІЗ 

ПУБЛИЧНОЇ ПОЛІТИКИ:  

ҐЕНДЕРНИЙ ВИМІР 
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Слід розрізняти публічну політику (policy) та політику 
(politics) як змагання між конкуруючими особами та групами 
за владу і лідерство (часом така політика характеризується 
показовими діями та боротьбою за виборців, особливо під 
час виборів).  

Публічна політика (policy) – це сума прямих або 
опосередкованих дій влади, які впливають на повсякденне 
життя громадян. Це все, що влада робить, або не робить, 
всі стратегічні підходи, що вважаються нею найбільш 
прийнятними для досягнення практичних цілей. Так як 
влада (державна чи місцева) наділена повноваженнями, то 
саме вона несе відповідальність за громаду та, відповідно, 
має розробляти публічну політику і плани заходів, які 
служать громаді.  

Важливо, що публічна політика – здійснюється вона на 
рівні невеличкої організації, чи на рівні цілої держави – 
покликана вирішувати проблеми. А проблема завжди є 
результатом попередньої політики. Ключове питання 
політики – якого кінцевого результату вона прагне 
досягти.  

Особливістю публічної політики є те, що це 
цілеспрямована дія, а не наміри чи обіцянки влади. Саме 
тому політикою можна вважати лише те, що закріплено 
нормотворчими актами (законами, постановами, наказами, 
рішеннями). Політика формується у відповідь на потребу 
щось змінити. Успішність політики залежить від 
наявності/дієвості відповідних нормотворчих актів, 
діяльності уповноважених на її реалізацію структур та 
взаємодії усіх сторін, яких стосується дана політика. І хоча 
зрозумілим є факт, що не існує єдино правильних рішень 
(політик), які задовольняють усіх громадян, неефективність 
політики є підставою для пошуку владою нових шляхів 
вирішення проблеми. 
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Продуктом аналізу 
політики є рекомендація, 

яка стосується рішень 
влади, орієнтована на 
клієнта і надихається 

суспільними цінностями. 
Аналіз політики потрібен 

для того, щоб обирати 
між кількома варіантами. 

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ.  
МІСЦЕ ҐЕНДЕРНОГО АНАЛІЗУ У ПРОЦЕСІ 
РОЗРОБЛЕННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ ПОЛІТИКИ 

 

У реалізації політики беруть участь достатньо велика 
кількість зацікавлених та залучених сторін, яких прийнято 
також називати «стейкхолдерами». Тому публічна політика, 
яка однаково задовольняє усіх стейкхолдерів, – скоріше, міф.  

Сприяти результативності та ефективності політики, яка 
відповідає потребам різних груп населення, покликаний 
аналіз політики. 

Аналіз публічної політики – це здійснення 
інтелектуальної та практичної діяльності, яка має на меті 
оцінкуй аналіз процесу розробки політики.  

Роль аналітика 
полягає у тому, щоб 
допомагати владі та всім 
зацікавленим і залученим 
сторонам у здійсненні 
вибору під час розв’язання 
проблем. Завдання 
аналізу політики — 
визначити ті варіанти дій, 
які відкривають найкращі 
можливості для поліпшення соціальних умов життя різних 
груп населення. Аналіз політики має прояснити, хто отримує 
користь від конкретної пропозиції, а хто несе витрати. Тому 
однією з форм аналізу політики є аналіз зиску і витрат 
(визначення ефективності політики: якою ціною та чи інша 
програма/стратегія матиме вплив).  
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Для того, щоб займатись аналізом політики, необхідно 
мати уявлення про політичний процес (цикл політики).  

 

 
Рис. 1 Структура циклу політики 
 

Зауважимо, що публічна політика не є відірваним від 
життя явищем, а навпаки – стосується всіх і кожного/кожної. 
Вона впливає на повсякденне життя громадян. У даному 
випадку йдеться про те, що наші дії тісно пов’язані з 
проваджуваними владою політиками: економічною, 
освітньою, соціальною, сімейною тощо. І навіть такі, 
здавалося б, приватні речі, як вибір професії, догляд за 
дітьми та розподіл сімейних обов’язків суттєво 
відображають особливості відповідних державних політик. У 
цьому контексті абсолютно слушним є зауваження з 
філософії фемінізму про те, що «особисте є політичним». 
Так, на думку Керол Ханіш (CarolHanisch), «…особисті 
проблеми є політичними проблемами. У даний час немає 
особистих рішень. Існують лише колективні дії для 
колективного рішення»2.  

                                               
2Hanisch, Carol (January 2006). "ThePersonalIsPolitical: TheWomen'sLiberationMovementclassicwith a 

newexplanatoryintroduction" 

http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html
http://www.carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html
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Фемінізм, і його теоретики довели, що насправді політика не 
припиняється «біля вашого будинку». Вона стосується 
родини, побуту, особистих відносин.3 Це зайвий раз 
доводить потребу всіх жінок і чоловіків бути активнішими у 
питаннях контролю за впроваджуваною владою політикою, 
а також, за необхідності, – втручатись у процеси обрання з-
проміж альтернативних політик.  

З огляду на те, що політика має наскрізний та 
всеохоплюючий характер, логічною є рівна участь чоловіків і 
жінок у формуванні політики: і чоловіки, і жінки мають 
залучатись до процесів прийняття рішень, які стосуються 
їхнього життя. 

Ґендерний аналіз політики – це організований підхід до 
розгляду врахування ролей, потреб та участі жінок і 
чоловіків у розробленні та реалізації політики. Ґендерний 
аналіз вимагає даних і інформації з розбивкою за статтю і 
розуміння того, як праця, ролі, потреби і участь розподілені і 
оцінені за статевою ознакою. Ґендерний аналіз показує, що 
потрібно зробити, щоб поліпшити становище жінок і 
чоловіків.  

Ґендерний аналіз допомагає: 

 краще зрозуміти, як живуть чоловіки і жінки в громадах; 

 визначити ресурси і стратегії, необхідні для вирішення 
проблем; 

 знайти найкращі стратегії і рішення для задоволення 
різних потреб чоловіків і жінок; 

 максимізувати результати політики, програм, проектів, 
послуг за рахунок застосування адресного підходу; 

 інтегрувати ґендерну складову в усі етапи процесу 
розроблення та впровадження публічної політики. 

 

 

 

                                               
3 Особливості політики як публічного процесу [Текст] / О. І. Ткач // Вісник Київського національного 

університету ім. Тараса Шевченка. Філософія. Політологія. - К. : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2010. 
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Чому ми повинні використовувати ґендерний аналіз у 
роботі з громадами? 

Тому, що ґендерний аналіз допомагає зрозуміти різницю 
між потребами та пріоритетами чоловіків і жінок. І ці аспекти 
набувають особливого значення при розробці місцевої 
політики, наприклад, стратегічного плану розвитку громади. 
Адже розуміння ґендерних відмінностей дає краще бачення 
ситуації. Крім того, варто зазначити, що потреби різних 
членів громади часто можуть співпадати і саме вони мають 
бути покладені в основу по визначенню пріоритетних 
напрямків розвитку громади. Таким чином, якщо ми хочемо 
досягти реальних результатів, ґендерний аналіз повинен 
стати частиною загального аналізу місцевої політики.  

Застосування ґендерного аналізу має стати ключовим 
інструментом у роботі в галузі сталого розвитку і реформ, 
оскільки допомагає краще уявити загальну картину впливу 
публічної політики на чоловіків та жінок. Саме тому цей 
метод може бути особливо корисним для жінок-лідерок 
місцевих громад та активісток організацій державного і 
неурядового секторів, які працюють на місцевому рівні в 
темі децентралізації та розбудови громад. Адже це 
дозволяє здійснювати діяльність відповідно до критеріїв 
справедливості та ефективності та сприяє досягненню 
поставлених цілей. 

Для перевірки програми та стратегії розвитку громади 
щодо врахування потреб та інтересів різних груп населення 
можна використати «Список контрольних питань для 
аналізу», поданий у кінці посібника (Додаток 1). Також 
доцільно провести опитування членів громади для 
визначення найважливіших потреб жінок та чоловіків за 
анкетою поданою у Додатку 2. 

У різних країнах розроблені різні підходи до проведення 
ґендерного аналізу. Нижче наведені вісім етапів процесу 
ґендерного аналізу, кожен з яких супроводжується 
питаннями, відповіді на які допоможуть прояснити 
проблемні аспекти політики з урахуванням впливу на різні 
групи населення. 
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Етапи проведення ґендерного аналізу політики4: 
 

 

 Етап  Ключові питання для аналізу 

I.  
Визначення 
проблеми 
політики 

Чи враховано при визначенні проблеми 
життєві цінності, досвід, освіту та інше 
різних груп населення громади? 

II.  

Визначення 
бажаних/очікув

аних 
результатів 

Наскільки мета та цілі політики 
відповідають зобов’язанням щодо 
ґендерної рівності? Наскільки наслідки 
політики можуть бути різними для 
різних груп населення громади? 

III.  Збір інформації 
Які види статистичних даних щодо 
різних груп населення громади існують? 

IV.  
Впровадження 
альтернатив 

У який спосіб політика може бути 
впроваджена рівнозначно по 
відношенню до різних груп населення 
громади? 

V.  

Аналіз 
альтернатив 
та розробка 
рекомендацій 

Продемонструйте, що кожна 
альтернатива може по-різному 
впливати на соціальне та/чи економічне 
становище різних груп населення 
громади. 

VI.  
Проведення 
дослідження 

Чи враховують дослідження інформацію 
щодо досвіду різних груп населення 
громади? 

VII.  
Інформування 
про політику 

Як комунікаційна стратегія 
гарантуватиме однаковий доступ до 
інформації різних груп населення 
громади? 

VIII.  Оцінка аналізу 
Які індикатори ви використовуватимете 
для вимірювання впливу політики на 
різні групи населення громади? 

                                               
4 Основи ґендерного аналізу. Навч. посіб. / уклад. О. Рудік: 

 http://net.cbie.ca/projects/Data%5Ccd%20005-Dnipro-GA-module%20Text-UKR.pdf 
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УЧАСТЬ ГРОМАДИ У ПРОЦЕСАХ ПУБЛІЧНОЇ 
ПОЛІТИКИ. ЗАЛУЧЕННЯ ЖІНОК 

 

Реформи – це завжди зміни, перетворення, які 
полягають у перерозподілі ресурсів, у зміні владних 
повноважень. З огляду на те, що наявні ресурси є 
обмеженими, в ході реформ хтось має ними поступитись, а 
хтось, відповідно, - отримати. І завжди будуть ті, хто понесе 
більші втрати, ніж інші.  

З метою мінімізації потенційного негативного впливу 
реформ на більш уразливі групи населення необхідне 
залучення різних груп громадян до процесів формування 
нових політик. Більше того, участь у процесах місцевого 
самоврядування має забезпечувати рівне представництво 
різних груп населення. Це дозволяє громадянам і владі 
працювати разом, щоб визначити найбільш прийнятний 
підхід до діяльності. Використання знань, енергії і ресурсів 
всіх зацікавлених та залучених сторін підвищує 
ефективність і продуктивність політики. 

Виокремлюють 3 рівні участі громади у політиці5: 

 інформаційний – через поширення владою інформації 
серед громадян; 

 консультаційний – через збирання владою думок 
громадян; 

 рівень активної участі громадян – через визнання 
ролі громадян у пропозиціях і формуванні політики та 
програмуванні діалогу, розробленні, формулюванні, втіленні 
та обранні послуг.  

При цьому важливого значення набуває процес оцінки 
залучення жінок і чоловіків у будь-яку заплановану 
діяльність, а також зусилля, спрямовані на те, щоб 
порівняти очікування і досвід жінок і чоловіків у плануванні, 
впровадженні та оцінці політик, програм та проектів.  

                                               
5CivicEngagementinPublicPolicies: A Toolkit. – UnitedNations: NewYork, 2007 
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Різні умови і вимоги 
до чоловіків і жінок слід 
встановлювати і робити 
видимими у будь-якій 
політиці, програмі чи 
проекті. Так, ґендерний 
аналіз варто завжди 
включати у планування. 
Очікувані наслідки змін 
для жінок і чоловіків 
відповідно також 
потрібно аналізувати6. 

Індикаторами участі жінок/чоловіків у 
плануванні/реалізації політики, наприклад, можуть бути 
наступі: 

 кількість жінок/чоловіків, які відвідують зібрання 
громади (в тому числі проектні заходи); 

 відсоток жінок/чоловіків у громаді, які беруть участь у 
громадській діяльності; 

 відсоток обраних/призначених чиновників 
(високопосадовців) з числа жінок/чоловіків тощо; 

Для підвищення рівня участі громади (і, зокрема, жінок) 
у вирішенні проблеми (реалізації політики) з боку влади 
необхідним є дотримання наступного алгоритму:  

Рис. 2.  Процес підвищення рівня участі громади у реалізації 
політики.7 

 

                                               
6 Децентралізація та місцеве самоврядування: навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних 

органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. – К.: ПРООН/МПВСР, 2007 
7CivicEngagementinPublicPolicies: A Toolkit. – UnitedNations: NewYork, 2007. – 135 p.  

Основний принцип 
рівноправного і 

недискримінаційного 
ставлення полягає у тому, 

що до всіх членів 
суспільства необхідно 

ставитись однаково, окрім 
випадків, коли є вагомі 

підстави для застосування 
диференційованого підходу.  
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Які групи населення можна виокремити в громаді?  

Внаслідок отримання різного життєвого досвіду (що 

зумовлено історією, культурою, соціумом), а також деяких 

біологічних особливостей, жінки і чоловіки однієї громади, 

зазвичай, мають не однакові інтереси, потреби та 

можливості. Хоча між чоловіками і жінками може бути і 

багато спільного. 

Беручи до уваги відмінності чоловіків і жінок, маємо 

зважати і на той факт, що всередині однієї групи (як жінок, так 

і чоловіків) має місце розмаїття потреб та інтересів внаслідок 

різниці у віці, фізичних можливостях і т.д. Наприклад, 

хлопець-підліток і чоловік похилого віку можуть мати набагато 

більше відмінностей у потребах і інтересах (хоча обидва і 

належать до чоловічої статі, і на ґрунті цього об’єднуються у 

одну групу «чоловіки»), ніж підлітки – хлопець і дівчина, які 

належать до різних статей, але, будучи однаковими за віком, 

мають багато спільного у потребах та інтересах. Отже, 

розгляд громади у розрізі лише статі (жінки і чоловіки) є 

недостатнім, якщо маємо намір вибудовувати громаду, в якій 

всі могли б ефективно працювати на її добробут та, 

відповідно, реалізовувати персональні потреби і інтереси. 

Таким чином, у громаді всередині окремих груп «жінки» і 

«чоловіки» доцільним є розподіл на групи щонайменше за 

принципом віку та фізичних можливостей. Використовуючи 

такий підхід, отримуємо кілька груп населення громади: 

 дівчата/хлопці 0-6 років 

 дівчата/хлопці 7-12 років 

 дівчата/хлопці 13-17 років 

 жінки/чоловіки 18-35 років; 

 жінки/чоловіки  35-60 років; 

 дівчата/жінки, хлопці/чоловіки з особливими 

фізичними потребами; 

 жінки/чоловіки пенсійного віку. 
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Даний підхід у розподілі громади на групи населення 
також не є абсолютно досконалим, бо як всередині, 
наприклад, групи «жінки пенсійного віку» та «чоловіки 
пенсійного віку» можуть бути відмінності в залежності від 
сімейного статусу, трудової зайнятості (офіційної та 
неофіційної) та ін. Часом обґрунтованим є врахування і цих 
ознак з відповідним обліком таких груп. При цьому якщо 
громада є етнічно та соціально неоднорідною, то по кожній 
із вище зазначених груп може бути виправданим додаткове 
розмежування в залежності від етнічної приналежності та 
соціального статусу.  

Таким чином, об’єднання всіх представниць та 
представників громади у групи на основі кількох ознак 
дозволяє скласти уявлення про те, яке розмаїття потреб та 
інтересів має дана громада, та, відповідно, на який діапазон 
потреб та інтересів необхідно зважати при формуванні 
політики, укладанні стратегії, розробці програм та планів 
заходів.  

Залучення різних груп населення громади до процесів 
формування та аналізу політики сприяє більшій 
ефективності політики та дозволяє розраховувати на 
свідоме та відповідальне ставлення громади до вирішення 
проблеми. Саме тому застосування аналізу з позиції різних 
груп впливу є ефективним інструментом, що дозволяє 
враховувати погляди осіб та груп, що беруть участь у 
формуванні та здійсненні політики. Це необхідно з огляду 
на різницю досвіду, а отже – впливу, одних і тих самих 
процесів на різних осіб. При цьому особливий акцент варто 
зробити на активізації раніше недостатньо представлених 
на рівні прийняття рішень груп, зокрема жінок. 

Допомогти у визначенні потреб та інтересів різних груп 
населення конкретної громади покликаний додаток 3 (чек-
лист), поданий у кінці посібника.  
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Ми не можемо виключити половину 
людства від прийняття політичних 

рішень. Ми знаємо, що рівність може 
принести додаткову цінність розробці 

політики, і ми сповнені рішучості 
домогтися зміни менталітету, що є 
необхідним для досягнення цієї мети. 

 

АНН ІДАЛЬГО, мер Парижа 
 

Проведення адміністративно-територіальної реформи в 
Україні уже майже два десятиліття вважається одним із 
стратегічних завдань у державі. Новий етап реформування 
системи організації влади розпочався з підписання у 2014 
році Угоди про асоціацію між Україною та Європейським 
Союзом. Підписання Угоди стало поштовхом до 
вдосконалення вітчизняного законодавства, у тому числі в 
частині адміністративно-територіального устрою, 
управління регіональним та місцевим розвитком. 1 квітня 
2014 року схвалено Концепцію реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади в 
Україні.  

Метою Концепції є формування ефективного місцевого 
самоврядування та територіальної організації влади для 
створення сприятливих умов життя населення, надання 
якісних послуг населенню, забезпечення широкого 
залучення громадськості на всіх етапах управління. 

 

НОВА ТЕРИТОРІАЛЬНА 

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЛАДИ НА 

МІСЦЕВОМУ РІВНІ: РОЛЬ ЖІНОК 

У ПРОЦЕСАХ РЕФОРМУВАННЯ 

МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 
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Концепція передбачає впровадження трирівневого 
адміністративно-територіального устрою: 
 

Базового рівня 
(громади) 

Базовий рівень визначається з 
урахуванням доступності основних 
послуг, що надаються на території 
громади (час прибуття для надання 
швидкої медичної допомоги та пожежної 
допомоги не має перевищувати 30 
хвилин). 

Районного рівня 
(райони) 

Проміжний рівень (надання вторинної 
медичної допомоги, утримання 
транспортної інфраструктури районного 
значення, навчання дітей в школах 
інтернатах загального профілю) 

Регіонального 
рівня (Автономна 
Республіка Крим, 
області, м. Київ і 
Севастополь). 

Спеціалізований рівень (утримання 
спеціалізованих закладів культури, 
охорони здоров’я, освіти)  

 

Для забезпечення реалізації Закону України «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад 
затверджено Методику формування спроможних 
територіальних громад (постанова КМУ №214 від 
08.04.2015 – далі Методика). 

Методика визначає спроможними громадами ті, що в 
результаті добровільного об’єднання здатні самостійно або 
через відповідні органи місцевого самоврядування 
забезпечити належний рівень надання послуг, зокрема у 
сфері освіти, культури, охорони здоров’я, соціального 
захисту, житлово-комунального господарства, з 
урахуванням кадрових ресурсів, фінансового забезпечення 
та розвитку інфраструктури відповідної адміністративно-
територіальної одиниці.  

Методика вказує, що формування спроможних 
територіальних громад відбувається, в першу чергу, у 
випадку визначення адміністративними центрами міст 
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обласного значення та районних центрів, в другу чергу, 
населених пунктів, що раніше були районними центрами. 
При цьому встановлені наступні показники: 

 зони доступності до населених пунктів майбутньої 
громади визначаються на відстані не більш як 20 
кілометрів дорогами з твердим покриттям; 

 центри повинні мати відповідні кадрові ресурси, 
фінансове забезпечення та розвинуту інфраструктуру 
(зокрема, на території адміністративного центру має 
бути загальноосвітній навчальний заклад I-III ступеня 
та проживати не менш як 250 дітей шкільного і 100 
дітей дошкільного віку). 

Спроможні територіальні громади розташовуються у 
межах однієї області та у разі можливості одного району. 
Таким чином, об’єднання громад може бути у таких формах: 

 коли на базі району утворюється одна велика об’єднана 
громада і всі населені пункти консолідуються у ній; 

 коли в межах району утворюється декілька спроможних 
територіальних громад.  

Механізм формування об’єднання спроможних громад 
відтворений у Перспективному плані формування 
територіальних громад, який розробляється та 
затверджується відповідно до ст. 11 Закону «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» №157 і 
має відповідати вимогам Методики та охоплює всю 
територію області. Перспективний план розробляється 
обласними державними адміністраціями, схвалюється 
обласними радами та затверджується Кабінетом Міністрів 
України. 

Процес децентралізації передбачає максимальну 
передачу повноважень на базовий рівень - громади. При 
цьому має бути дотримано принципу субсидіарності, тобто 
найбільше повноважень мають отримати ті органи влади, 
які є найближчими до людей, і на рівні яких вирішення 
завдань та надання послуг є найбільш ефективним та 
найменш витратним. 
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ОГЛЯД ЗАКОНОДАВСТВА  
У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 

 

До 2015 року законодавство у сфері регіонального 

розвитку було практично відсутнє, діяв Закон України «Про 

стимулювання розвитку регіонів», на основі якого 

розроблено Державну стратегію регіонального розвитку на 

період до 2015 року. У лютому 2015 року був затверджений 

Закон України «Про засади державної регіональної 

політики» та визначені документи, які окреслюють 

державну регіональну політику, а саме: 

1) Державна стратегія регіонального розвитку України; 

2) План заходів з реалізації Державної стратегії 

регіонального розвитку України; 

3) регіональні стратегії розвитку; 

4) плани заходів з реалізації регіональних стратегій 

розвитку; 

5) інвестиційні програми (проекти), спрямовані на 

розвиток регіонів. 

Закон передбачає, що міські, селищні, сільські ради 

можуть розробляти та затверджувати з урахуванням 

Державної стратегії регіонального розвитку України стратегії 

розвитку міст, селищ та сіл.  

У лютому 2015 року затверджено Закон України «Про 

добровільне об’єднання територіальних громад», яким 

визначено принципи, умови та порядок добровільного 

об’єднання територіальних громад. Цей закон дав юридичну 

підставу розпочати процес укрупнення територіальних 

громад на добровільній основі. 
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Добровільне об’єднання громад має базуватися на 
таких принципах: 

 
Конституційнос-
ті та законності 

процес об’єднання громад має відбуватися в рамках 
чинного законодавства 

Добровільності 

територіальні громади мають можливість самі 
визначатися з тим, які громади будуть 
об’єднуватися, в залежності від історичних, 
географічних, соціально-економічних, культурних 
особливостей території; який населений пункт стане 
адміністративним центром тощо 

Економічної 
ефективності 

основний критерій при об’єднанні – це спроможність 
територіальної громади виконувати повноваження, 
що передаються органам місцевого самоврядування 
(повноваження в галузі освіти, медицини, культури, 
соціального захисту, фізичної культури та спорту, 
житлово-комунального господарства тощо) 

Державної 
підтримки 

передбачено, окрім розширення бази податкових 
надходжень до бюджетів об’єднаних громад, 
надання державної субвенції на розвиток 
інфраструктури об’єднаних громад; можливість 
фінансування проектів розвитку за рахунок коштів 
Державного фонду регіонального розвитку; надання 
консультаційної та експертної допомоги 
новоствореним громадам тощо 

Повсюдності 
місцевого 

самоврядування 

юрисдикція органів місцевого самоврядування має 
поширюватися не лише в межах, але і за межами 
населених пунктів 

Прозорості та 
відкритості 

процес об’єднання територіальних громад 
передбачає проведення консультацій з місцевим 
населенням, депутатами, громадськими 
організаціями; питання про об’єднання 
затверджуються на сесіях відповідних рад 

Відповідальності 

Реформа децентралізації ґрунтується на трьох 
основних засадах – повноваження, ресурси, 
відповідальність. До початку реформи рішення 
органів місцевого самоврядування майже не 
контролювалися. З одного боку, не було інституцій, 
які б перевіряли рішення ОМС (раніше здійснювала 
прокуратура), але з іншого боку, і повноваження та 
ресурси обмежені. Чим більше повноважень і 
ресурсів отримують ОМС, тим більша потреба у 
збільшенні відповідальності за власні дії. 
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Процедура об’єднання громад визначена у Законі 

України «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» (розділ 2). 

Стаття 142 Конституції України передбачає, що 

територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати 

на договірних засадах об'єкти комунальної власності, а 

також кошти бюджетів для виконання спільних проектів або 

для спільного фінансування (утримання) комунальних 

підприємств, організацій і установ, створювати для цього 

відповідні органи і служби. Ця стаття мала б дозволяти 

об’єднувати зусилля, в першу чергу, фінансові, для 

реалізації ідей, проектів декількох територіальних громад. 

Проте механізми такого кооперування не були розроблені. У 

2014 році цю ситуацію змогли вирішити на законодавчому 

рівні - 17 червня прийнято Закон України «Про 

співробітництво територіальних громад». 

Закон визначив організаційно-правові засади 

співробітництва територіальних громад; принципи, форми 

співробітництва та процедуру його організації; порядок 

державного стимулювання, фінансування та контролю. Крім 

того, Закон закріпив визначення співробітництва 

територіальних громад як відносини між двома або більше 

територіальними громадами, що здійснюються на 

договірних засадах у визначених формах з метою 

забезпечення соціально-економічного, культурного розвитку 

територій, підвищення якості надання послуг населенню на 

основі спільних інтересів та цілей, ефективного виконання 

органами місцевого самоврядування визначених законом 

повноважень. 

Суб’єктами співробітництва є територіальні громади сіл, 

селищ, міст, які здійснюють співробітництво через сільські, 

селищні та міські ради. 
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Закон визначив п’ять форм співробітництва: 

1) делегування одному із суб’єктів співробітництва 

іншими суб’єктами співробітництва виконання одного чи 

кількох завдань з передачею йому відповідних ресурсів 

(наприклад, забезпечення дошкільної освіти дітей; 

забезпечення спортивного виховання учнів шкіл); 

2) реалізації спільних проектів, що передбачає 

координацію діяльності суб’єктів співробітництва та 

акумулювання ними на визначений період ресурсів із метою 

спільного здійснення відповідних заходів (наприклад, 

організація фестивалів художньої самодіяльності, 

проведення олімпіад, змагань, конкурсів – все те, що має 

кінцевий термін реалізації); 

3) спільного фінансування (утримання) суб’єктами 

співробітництва підприємств, установ та організацій 

комунальної форми власності – інфраструктурних об’єктів 

(співфінансування служби пожежної охорони; підприємств 

по надання житлово-комунальних послуг, тобто 

фінансування вже існуючих комунальних установ, що 

функціонують на території однієї із громад, шляхом 

розширення географії надання цих послуг); 

4) утворення суб’єктами співробітництва спільних 

комунальних підприємств, установ та організацій– 

спільних інфраструктурних об’єктів (утворення спільних 

комунальних підприємств, спільного полігону для 

сортування твердих побутових відходів); 

5) утворення суб’єктами співробітництва спільного 

органу управління для спільного виконання визначених 

законом повноважень (створення спільної архівної служби, 

для об’єднаних територіальних громад актуальним може 

бути утворення спільної казначейської служби чи пенсійного 

фонду). 
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ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ І РОЗШИРЕННЯ  
ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК 

 

Реформа децентралізації має високий пріоритет у 
суспільстві, оскільки вона підвищує можливості впливу 
громадян на діяльність органів місцевого самоврядування у 
питанні визначення та формування державної політики на 
місцевому рівні. Та найголовніша роль в умовах 
реформування місцевого самоврядування відводиться 
членам територіальної громади, адже на всіх етапах 
добровільного об’єднання громад обов’язковим етапом є 
проведення громадських обговорень. В залежності від того, 
наскільки широко буде представлена громада на цих 
зібраннях, будуть враховані потреби різних груп людей у 
процесі об’єднання. Обов’язково на громадських 
обговореннях мають бути присутніми представники громади 
різної статі, віку, професій, релігій, майнового стану тощо. 
Адже їх потреби можуть кардинально відрізнятися, і якщо 
думка чи потреби однієї з груп не будуть враховані в 
процесі реформування, то покращення їх життя в нових 
умовах може не відбутися.  

Ще одним важливим аспектом децентралізації є 
створення нових можливостей для жінок як у просуванні 
своїх прав на місцевому рівні, так і у питанні доступу до 
прийняття рішень. Більше того, децентралізація має 
потенціал для розширення прав і можливостей різних груп 
громадян. Так, під час Міжнародної конференції 
«Децентралізація, місцева влада і права жінок», що 
відбулася у Мехіко у 2008 році було відзначено, що 
децентралізація змінює політичний та інституційний 
контекст сприяння рівних прав громадян у багатьох країнах 
по всьому світі і може надати жінкам і чоловікам нові 
можливості політичної участі для впливу на прийняття 
рішень з питань, які найбільшою мірою впливають на їхнє 
життя.  
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Проте, децентралізація не є панацеєю, а інтереси жінок і 

чоловіків не просуваються автоматично і не обов’язково в 

рівній мірі. Треба докладати додаткових зусиль для 

забезпечення доступності фінансових та інших ресурсів для 

задоволення практичних і стратегічних потреб жінок. Місцеві 

рівні влади повинні також прийняти конкретні практики та 

механізми для підтримки участі жінок.  

Таким чином, децентралізація сприяє стійкому розвитку 

громад як завдяки збільшенню ролі жінок на рівні прийняття 

рішень, так і за рахунок того, що робить політику більш 

ґендерно орієнтованою. Однак це можливо лише за умови, 

якщо вона відповідає демократичним прагненням жінок і 

чоловіків, і відповідає місцевим політичним, соціальним, 

економічним і культурним потребам.  

Внаслідок того, що децентралізація влади є новим 

досвідом для України, уявлення щодо її сутності оточені 

пересторогами та упередженнями. Природно, що люди з 

осторогою сприймають зміни, які несуть реформи. Тому і 

виникають різноманітні упередження та міфи, що пов’язані 

із процесами децентралізації. Саме тому необхідно 

проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 

населення, особливо у віддалених від районних центрів 

населених пунктах. Важливо, щоб активісти, які 

спеціалізуються у питаннях децентралізації та реформи 

місцевого самоврядування, керувались достовірними 

даними, надавали спектр думок усіх сторін, поширювали 

кращі практики. Нижче наведені найбільш поширені міфи, 

що стосуються даного питання, яким протиставлено 

обґрунтування фактами. На нашу думку, залучення жінок до 

цієї діяльності маж сприяти успішному просуванню реформ 

на рівні місцевих громад. 
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Найбільш поширені міфи щодо реформи 
децентралізації влади 

 
Міфи  Факти 

У селах 
закриються 

школи, клуби, 
бібліотеки, 
амбулаторії 

Рішення про будь-які скорочення буде приймати 
рада громади. Більше того, для надання освітніх та 
медичних послуг передбачені відповідні субвенції з 
державного бюджету, які надходитимуть 
безпосередньо в бюджет об’єднаної громади 
(прямі міжбюджетні відносини). 

Реформа 
призведе до 
масштабного 
звільнення 

людей 

Мінімальна структура повинна включати структурні 
підрозділи з питань діяльності в усіх сферах 
життєдіяльності громади. Тому, якщо об’єднана 
громада малочисельна, в ній важко знайти 
спеціалістів, які б відповідали кваліфікаційним 
вимогам, що ставляться до посад у виконавчому 
органі ради об’єднаної громади. Найбільшою на 
сьогодні проблемою в об’єднаних громадах є 
недостатність кадрів. 

Громади не 
зможуть 

утримати себе 

Спроможність об’єднаної громади визначається 
наявністю достатнього ресурсного забезпечення: 
фінансових, інфраструктурних, кадрових, 
земельних ресурсів для виконання наданих 
повноважень та вирішення питань місцевого 
значення. Більше того, збільшується перелік 
податкових надходжень до бюджету, на виконання 
повноважень надаються освітня та медична 
субвенція, субвенція на розвиток інфраструктури.  

Громади не 
можуть 

вирішувати 
власні 

проблеми 

Реформа децентралізації передбачає передачу 
об’єднаним територіальним громадам повноважень, 
які на сьогодні мають міста обласного значення. Так 
об’єднані громади мають виконувати власні та 
делеговані повноваження в усіх сферах 
життєдіяльності громади (освіта, медицина, 
культура, соціальний захист, надання 
адміністративних послуг, охорона громадського 
порядку, пожежна безпека тощо). 

Скорочення 
сільрад 

призведе до 
занепаду сіл  

У процесі об’єднання села не зникають і не 
об’єднуються між собою. Об’єднуються лише 
органи управління цих сіл. Тобто один орган 
управління на 7, 8 або 10 сіл. 
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Люди не 
впливають на 
рішення про 
об’єднання 

громади 

 

Відповідно до ст. 5 Закону України «Про 
добровільне об’єднання громад» ініціювати 
об’єднання можуть: 
1) сільський, селищний, міський голова; 
2) не менш як третина депутатів від загального 

складу сільської, селищної, міської ради; 
3) члени територіальної громади в порядку 

місцевої ініціативи; 
4) органи самоорганізації населення відповідної 

території (за умови представлення ними 
інтересів не менш як третини членів відповідної 
територіальної громади). 

 

Земельні 
ресурси 

 

На сьогодні органи місцевого самоврядування 
можуть розпоряджатися землями лише в межах 
населених пунктів. Реформування передбачає, що 
громади матимуть змогу управляти землею, яка є 
за межами населених пунктів в складі об’єднаної 
громади 
 

Жителі сіл 
втратять 

можливість 
впливати на 
рішення, які 

будуть 
приймати 

голова та рада 
об’єднаної 
громади 

 

За виборчим законодавством кожне село у раді 
громади буде представлене депутатом, а староста 
села буде членом виконкому. Таким чином, кожне 
село матиме своїх представників у виконкомі і раді, 
що, навпаки, дає більше можливостей для впливу 
на прийняття рішень. Змінами передбачається 
введення в кожному поселенні з населенням 
більше 50 осіб посади старости, через якого 
здійснюватиметься комунікація мешканців 
невеликих поселень із органами самоврядування 
громади 
 

Послуги 
стануть 

недоступними 

 

Об’єднана територіальна громада має надавати 
весь перелік публічних послуг, необхідних 
мешканцям. У процесі об’єднання максимальна 
відстань від найвіддаленішого населеного пункту до 
центру об’єднаної громади буде 20-25 кілометрів. У 
центрі об’єднаної громади будуть знаходитися всі 
державні органи: пенсійний фонд, центр надання 
адміністративних послуги, органи реєстрації, фонд 
соціального захисту населення та ін. 
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«Проблеми і виклики, які стоять перед 
людством, глобальні, але вони повинні 
вирішуватися на місцевому рівні. Жінки 

мають рівні права на свободу від бідності, 
дискримінації, деградації довкілля і безпеки. 

Для боротьби з цими проблемами і для 
вирішення проблем сталого людського 

розвитку, вкрай важливо, щоб жінки мали 
повноваження і були включені в місцеве 

врядування для прийняття рішень, 
планування і менеджменту». 

Всесвітня декларація зі становища жінок в 
місцевому самоврядуванні  

(Міжнародний союз місцевих органів влади) 

Стратегія розвитку громади – модель розвитку 
територіальної громади населеного пункту (села, селища, 
міста), в якій відображається бачення майбутнього та 
пріоритетні напрями її реалізації. Стратегії розвитку 
територій охоплюють заходи, що взаємно пов’язують 
загальнонаціональні пріоритети, положення генеральних 
схем планування відповідних територій, прогнози та 
програми розвитку окремих галузей господарства країни, 
міжрегіональні інтереси тощо, з власними пріоритетами 
розвитку конкретної території. 

Сучасним інструментом управління розвитком території 
є стратегічне управління. Термін «стратегія» походить від 
давньогрецьких слів «stratos» (армія) і «agein» (вести), що 
означає мистецтво полководця.  

 

 

ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ 

У ПРОЦЕС РОЗРОБЛЕННЯ ТА 

ПРИЙНЯТТЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 
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Стратегічне планування – це 
систематичний процес, за 

допомогою якого організація, 
регіон чи територіальна 

громада прогнозує та планує 
свою діяльність на майбутнє.  

У сучасному розумінні стратегія повинна:  

 містити ясні цілі, досягнення яких є вирішальним для 
загального результату місцевого розвитку; 

 підтримувати громадську ініціативу;  

 концентрувати головні зусилля в потрібний час у 
потрібному місці;  

 передбачати таку гнучкість поведінки, щоб 
використовувати мінімум ресурсів для досягнення 
максимального результату;  

 визначати скоординоване керівництво; 

 окреслювати коректний порядок дій; 

 забезпечувати гарантовані ресурси8. 

Головна причина розробки стратегії полягає в 
необхідності пошуку узгодженої відповіді на потреби 
розвитку та протидії домінуючим економічним і соціальним 
кризам. 

Стратегія 
розвитку громади має 
стати керівним 
документом, який 
включає стратегічні 
рішення щодо всіх 
сфер життєдіяльності 
громади з метою покращення умов життя селян. У цьому 
допоможуть ключові запитання стратегічного планування, 
відповіді на які є визначально важливими для стратегічного 
планування розвитку територіальної громади: 

1. Хто ми є, що ми робимо сьогодні і чому? 

2. Ким ми хочемо стати, що бажаємо робити в 
майбутньому і чому? 

3. Як ми намагаємося туди дістатися? 

                                               
8 Стратегічне планування місцевого розвитку : навч. посібник / О.В. Берданова, В.М. Вакуленко. – К. : ТОВ 

«Софія-А», 2012 
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Універсальної моделі, яка б регламентувала єдину 
послідовність виконання робіт із розроблення стратегій 
розвитку, не існує. В узагальненому вигляді процес 
стратегічного планування розвитку громад передбачає 
реалізацію етапів, спрямованих на визначення ключових 
пріоритетів і конкретних цілей розвитку; розроблення ряду 
програм і проектів для вирішення проблем; визначення 
потрібних фінансових ресурсів та можливих джерел 
фінансування, створення та впровадження механізмів 
активного моніторингу і оцінки.  

Таким чином, стратегія розвитку території (міста, 
району) - базовий інструмент стратегічного управління, що 
визначає напрями розвитку на довгострокову (чи 
середньострокову) перспективу, містить актуальні та 
реально досяжні при наявних ресурсах і можливостях цілі, 
які відповідають цінностям та прагненням місцевої громади. 
При цьому узагальнена схема організації процесу розробки 
стратегії розвитку території може включати наступні 
компоненти: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мал. 3Схема організації процесу розробки Стратегії розвитку 
громад9 

                                               
9 За матеріалами посібника «Як організувати процес стратегічного планування практичні рекомендації 

для українських міст та районів». - ПРООН, 2013 
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Підготовка стратегії розвитку громади вимагає збору та 
аналізу різноманітної інформації (тобто формування 
ресурсної бази громади). При цьому доцільно проводити 
збір та аналіз інформації за наступними розділами: 

 загальна характеристика території, що включає 
інформацію про географічне місцезнаходження, клімат, 
адміністративно-територіальну належність тощо; 

 людські та трудові ресурси, включаючи характеристику 
населення не лише з точки зору демографічних 
показників, але і з огляду на рівень самоорганізації та 
громадянської активності населення тощо; 

 інфраструктура та комунікації, як характеристику 
забезпеченості населення послугами; 

 бізнес та економіка – характеристика економічної 
спроможності території та розвиток підприємств; 

 довкілля та екологія - опис природного, рекреаційного 
потенціалу території і оцінка впливу життєдіяльності 
людини на довкілля. 

Від того, наскільки ґендерно чутливою буде зібрана 
інформація про громаду (якісний та кількісний склад), 
інфраструктуру (кому надаються послуги – дітям, молоді, 
пенсіонерам), фінансові ресурси (як витрачаються наявні в 
бюджеті кошти, потреби яких категорій населення 
задовольняються в першу чергу), залежить наскільки 
майбутня стратегія враховуватиме потреби та інтереси 
місцевого населення. Не можливо розробити ґендерно 
чутливу стратегію чи програму, якщо не провести детальний 
аналіз ресурсної бази та не сформувати ґендерно чутливий 
паспорт громади. Тому ґендерно чутлива ресурсна база 
громади має бути основою для розробки будь-яких 
планових та стратегічних документів в громаді.  

Крім того, важливою є орієнтація на послуги, що 
відповідають потребам та інтересам різних груп населення, 
а не наявність закладів, які мали б це забезпечувати. 
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ҐЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ 
СТРАТЕГІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ  

РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 

 

Стратегічне планування та подальша реалізація 

стратегії передбачають, що до цієї роботи будуть залучені 

представники бізнесу та широкі кола громадськості, 

зокрема, наукові і освітні заклади, неурядові організації 

тощо. Особливого значення при цьому набуває врахування 

інтересів різних груп населення під час розробки і реалізації 

стратегії. Адже будь-яка громада складається з чоловіків і 

жінок, які часто мають відмінні інтереси і потреби. Тому 

становище окремих соціальних груп населення має бути 

передумовою визначення цілей та пріоритетів розвитку 

(тобто політики) місцевої громади.  

При цьому люди, об’єднані в одну громаду, не є 

однорідною групою - є доволі велика кількість ознак, за 

якими вони різняться (стать, вік, етнічна приналежність, 

соціальний статус тощо). Індивідуальні відмінності осіб, які 

складають громаду, є фізіологічно, соціально, економічно, 

культурно обумовленими. Допомогти врахувати ці 

відмінності при розробці стратегії покликаний ґендерний 

підхід, що є методологічним інструментом аналізу та 

проектування інституційних, організаційних і особистісних 

змін та спрямований на реалізацію принципу рівних прав і 

свобод та створення рівних можливостей для жінок і 

чоловіків відповідно до міжнародних зобов’язань України, 

статей Конституції України, Закону України «Про рівні права 

та можливості жінок і чоловіків». 
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Ґендерно чутливі 

показники –  це показники, 

розподілені за статтю, 

віком та соціально-

економічним становищем. 

Вони дозволяють 

визначити ступінь 

рівності між жінками та 

чоловіками у конкретному 

місці – у світі, країні, 

регіоні, області або 

громаді. Такі показники 

можуть бути 

представлені у формі 

вимірювань, цифр, 

фактів, думок, які 

ілюструють конкретну 

умову або ситуацію і 

дозволяють визначити 

зміни в такій ситуації або 

за такою умовою за 

період часу. 

 

Метою ґендерного підходу у розвитку громади є 

формування ґендерно чутливого середовища та 

формування у всіх членів громади мислення, яке 

передбачає розуміння переваг взаємодії статей на 

принципах ґендерної рівності, усвідомлення потреби 

керуватися цими принципами в усіх сферах життєдіяльності, 

подолання в собі та суспільному просторі й найближчому 

оточенні ґендерних стереотипів. 

Впровадження ґендерного підходу в політику розвитку 

громад передбачає наступні складові:  

 відповідну нормативну 

базу загального 

характеру з 

обов’язковою ґендерною 

складовою; 
 

 інтегрованість ґендерної 

проблематики в усі 

сфери життєдіяльності 

громади; 
 

 дотримання ґендерного 

паритету у складі 

керівництва громади; 
 

 ґендерну чутливість усіх 

членів громади; 
 

 формування експертного 

середовища для 

регулярного проведення 

ґендерної експертизи 

політики, що 

реалізується в громаді. 
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Очікувані результати від впровадження ґендерного 

підходу: 

 підвищення якості і ефективне використання людського 

капіталу громади; 

 соціально-економічний розвиток громади;  

 реалізація принципу рівних прав і можливостей для жінок 

і чоловіків на рівні громади; 

 розвиток ґендерної чутливості всіх членів громади;  

 подолання ґендерних стереотипів, що існують у 

суспільстві і обмежують чоловіків і жінок у професійному і 

особистісному розвитку; 

 створення умов для самореалізації особистості. 

В основі ґендерного підходу завжди лежить ґендерний 

аналіз! 

Існування широкого кола ґендерних проблем вимагає 

застосування певної сукупності показників, які дозволяють 

відобразити реальне становище жінок і чоловіків у всіх 

сферах життя. Щоб забезпечити достовірну інформацію про 

чоловіків і жінок необхідно оперувати ґендерно чутливими 

показниками в системі ґендерної статистики. 

Інформація, яка дозволяє виміряти стан дотримання 

ґендерної рівності: 

 ступінь врахування ґендерної рівності при розробці 

документів (при утворенні робочих груп, на зібраннях та 

громадських слуханнях тощо); 

 кількість ґендерних критеріїв, врахованих в пропозиціях 

(наприклад, інформація розподілена лише за статтю, чи і 

за віком, фізичними можливостями людей); 

 успішність дій для втілення ґендерної рівності 

(результативність впровадження; зміна ситуації). 
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ВКЛЮЧЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПИТАНЬ  
У ПРОГРАМИ/СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

МІСЦЕВИХ ГРОМАД 
 

Дані про людський капітал громади не варто 

узагальнювати, необхідно чітко знати з кого саме (з яких 

груп людей) складається громада. При розгляді складу 

громади надто спрощеним та абстрактним є використання 

одиниці у вигляді «середньостатистичної людини». Це 

ігнорує розмаїття (відмінності) представництва громади. 

Необхідним є звернення уваги на принципово різні потреби і 

проблеми, які можуть стати «точками входу» у вирішення 

проблем представництва реальної громади.  

Достатньо часто потреби та проблеми різних груп 

населення громади є аналогічними з іншими групами, що 

зайвий раз доводить: створення умов для однієї групи 

населення означає одночасне їх поширення на решту груп. 

Тому зацікавлених у ґендерно чутливій стратегії, яка 

враховує потреби та інтереси різних груп населення, 

виявляється набагато більше, ніж може здатися на перший 

погляд.  

Отже, врахування ґендерних потреб під час розробки і 

реалізації стратегії розвитку є сучасним прогресивним 

підходом, який здатен забезпечити більшу ефективність під 

час впровадження конкретних заходів. Щоб виявити 

ґендерно чутливі сфери стратегії, включення ґендерних 

питань має відбуватись у кожному компоненті розробки 

стратегії. Нижче наведені рекомендації щодо включення 

ґендерного підходу до окремих етапів (компонентів) 

Стратегії. 
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Вступний/підготовчий етап 
 

Зміст етапу 
Можливості інтегрування  

ґендерних питань 

Включає опис процесу розробки 
стратегії та перелік розробників.  
Починається з оприлюднення і 
обговорення обґрунтованої 
пропозиції щодо розроблення 
Стратегії, яка може бути 
висунута як представниками 
влади, так і представниками 
громадськості.  Результатом 
таких обговорень є узгоджена 
позиція стосовно кількісного та 
персонального складу робочої 
групи з опрацювання стратегії, 
термінів її розроблення та 
основних завдань, що мають 
бути виконані в результаті 
реалізації стратегії. 

При формуванні робочої групи 
слід враховувати ґендерну 
складову – запросити пред-
ставництво різних вікових 
категорій (молодь, працездатне 
населення, пенсіонери), 
спеціалістів різних сфер тощо. 
При цьому необхідно 
дотримуватися рівності 
представництва жінок і 
чоловіків. 

 

 

Аналітичний етап (описово-аналітична частина) 
 

Зміст етапу 
Можливості інтегрування 

ґендерних питань 

Включає оцінку соціально-
економічного стану території. Ця 
робота передбачає проведення : 

 аналізу статистичної 
інформації; 

 систематизації інформації 
(законодавчі акти, зразки 
чинних стратегій, статистичні 
дані стосовно основних 
характери-стик громади);  

 проведення додаткових 
досліджень (фокус-груп, 
опитувань тощо); 

 SWOT–аналізу та ін.  

При зборі інформації слід 
оперувати ґендерно чутливою 
статистичною інформацією 
(розподіленою на групи людей – 
жінки/чоловіки, представники та 
представниці різного віку, рівня 
освіти). 

Для збору інформації 
застосовуються опитування, 
анкетування, інтерв’ю фокус-групи. 
При цьому слід дотримуватись 
ґендерного паритету (рівність 
представлення людей різної статі, 
віку).  
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Даний етап дозволяє скласти 
«профіль громади» - 
характеристику території, що 
включає оцінку людських і 
економічних ресурсів та дозволяє 
скласти паспорт і ресурсну базу 
громади.  

Крім того, робота на даному етапі 
дає уявлення про те, на які 
можливості має спиратися 
громада у своєму розвитку, що 
дозволяє сформулювати 
стратегічні цілі, та які основні 
перешкоди необхідно подолати, 
що дозволяє визначити 
стратегічні проблеми. 

SWOT–аналіз проводиться з 
залученням представників/ 
представниць громади для 
отримання різних поглядів на 
ситуацію  

Наприклад, неякісна дорога для 
чоловіків буде слабкою стороною, 
а для жінок може бути сильною – 
за відсутності тротуарів вони 
вимушені ходити по узбіччю, 
машини ж поганою дорогою 
швидко не будуть їздити (менша 
небезпека для пішоходів). 

Рекомендації щодо інтегрування 
ґендерних питань до ресурсної 
бази викладені у Додатку 4 

 
Визначення місії, стратегічного бачення, напрямів та 

цілей розвитку10 
 

Зміст етапу 
Можливості інтегрування 

ґендерних питань 

Етап спрямований на визначення 
стратегічного бачення та місії,  
пріоритетів та цілей розвитку.   

Бачення майбутнього - 
уявлення про майбутнє 
території і життя її населення. 

Місія - мета розвитку громади 
для досягнення бажаного 
майбутнього, що відображає 
пов’язані з нею потреби.  

Стратегічні напрями/ 
пріоритети - загальні цілі, які 
будуть досягнені в 
довгостроковій перспективі. 

На даному етапі має бути 
сформована карта стратегічних 
проблем і стратегічних цілей 
громади. Ґендерний аналіз 
дозволить конкретизувати цілі 
для вирішення проблем 
конкретної групи людей 
(жінок/чоловіків, дівчат/хлопців). 

Представленість різних груп 
людей у робочій групі дає 
можливість виявити проблеми, 
що суттєво впливають на життя 
як чоловіків, так і жінок. 

 

                                               
10 Приклади інтегрування ґендерно чутливого формулювання дивіться у Додатку 5 «Матриця стратегії 

розвитку громад, з прикладами урахуванням інтересів жінок та інших груп населення» 
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Операційні цілі - цілі середньо-
строкового характеру, що окрес-
люють способи досягнення та 
операційні завдання - конкретні й 
кількісно вимірювані заплановані 
дії для досягнення стратегічних 
цілей 

Наприклад, без достатнього 
представництва жінок у найбіль-
шою проблемою може буде 
визнана відсутність дорожнього 
покриття, а не відсутність, 
скажімо, місць у дитячому садку. 

Завдання мають відображати 
прагнення жінок/чоловіків покра-
щити умови життя в громаді. 

 
Планування реалізації стратегії: проекти/програми, план 

заходів 
 

Зміст етапу 
Можливості інтегрування 

ґендерних питань 

План-графік - детальний опис 
заходів, згрупованих у проекти 
або програми, які виконуються в 
межах реалізації стратегії. Його 
можна оформити у вигляді 
«проектних листків», 
«операційного плану» або 
«переліку заходів». 

У документі відображають період 
реалізації встановлених 
цілей/завдань/заходів, відпові-
дальних виконавців та партнерів 
із реалізації. Також необхідно 
вказати джерела фінансування. 

План-графік повинен 
ґрунтуватися на фінансовій 
спроможності громади і 
формуватися на відповідний 
бюджетний рік. 

Запрошення всіх зацікавлених 
груп населення до планування 
проекту стратегії – необхідна 
умова для подальшої участі 
чоловіків і жінок у реалізації 
стратегії. При складанні плану-
графіку також варто мати на 
увазі, що наявні в громаді кошти 
необхідно розподіляти між 
завданнями таким чином, щоб 
жодна з груп людей не відчувала 
себе дискримінованою. 

Наприклад, якщо в бюджетному 
році пріоритетним визначено 
ремонт доріг, то фінансування на 
цю мету може складати 80% 
наявних коштів, а решту потрібно 
спрямувати на ремонт тротуарів, 
якими, в більшості випадків, 
користуються жінки, діти і люди 
похилого віку. 
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Моніторинг реалізації Стратегії  
(визначення показників для контролю) 

 

Зміст етапу 
Можливості інтегрування 

ґендерних питань 

Моніторинг реалізації стратегії 
може здійснюватися : 

 на відповідність досягнення 
очікуваних результатів; 

 щодо виконання плану 
реалізації стратегії; 

 на відповідність інституційного 
та фінансового забезпечення 

Контроль за реалізацією Стратегії 
здійснюється за допомогою 
системи оцінних показників, серед 
яких можна виділити такі їх групи:  

Вхідні показники вказують на 
обсяг ресурсів, необхідних для 
ведення конкретної діяльності, 
виконання проекту утримання 
організації тощо.  

Вихідні показники (показники 
результативності) вказують на 
обсяг виконаних робіт, наданих 
послуг як у натуральному, так і в 
грошову виразі.  

Показники ефективності 
розраховуються як відношення 
вихідних показників до вхідних 
або навпаки. Найчастіше 
розраховуються у вартісному 
вимірі і свідчать про те, якою 
ціною отриманий результат.  

Показники якості відображають 
ступінь відповідності очікуванням 
жителів і дозволяють виявити: 
ступінь схвалення населення 
виконаних робіт; відсоток жителів, 
які поліпшили умови життя; 
ступінь вдоволеності тощо. 

Моніторинг дозволяє робити 
висновки та приймати рішення 
щодо процесу реалізації 
запланованих дій. Без 
використання ґендерно чутливих 
вхідних показників, тобто таких, 
що дозволяють виявити кількісний 
та якісний склад населення, всі 
інші показники будуть ґендерно 
нечутливими, бо будуть 
зорієнтовані на 
«середньостатистичну особу».  

Вихідні показники дають змогу 
оцінити вплив стратегії на кожну 
конкретні групу людей. 

Показники ефективності дають 
можливість визначити наскільки 
вдало використані кошти 
бюджету. 

Оскільки показники якості 
виявляються за результатами 
опитування, то залучення різних 
груп населення до цього процесу 
дозволить виявити яким чином 
вжиті заходи чи реалізовані 
проекти дали змогу покращити 
якість життя конкретної групи 
чоловіків і жінок. 
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Реформа децентралізації передбачає, що об’єднані 
громади наділяються такими ж повноваженнями та 
ресурсами, як міста обласного значення. Тому формування 
і виконання бюджету, через який і фінансуються ці 
повноваження, набуває дуже вагомого значення. 
Конституція, Бюджетний кодекс (БКУ) та законодавство 
України регламентують основні права та обов'язки місцевих 
органів самоврядування щодо формування і використання 
місцевих бюджетів. Водночас чинне законодавство не дає 
чітких орієнтирів щодо залучення громадян до процесів 
місцевого управління та формування бюджету, хоча й 
пропонує деякі механізми, які можуть бути застосовані при 
залученні громадських активістів до процесів управління на 
місцях. Наприклад, місцеві територіальні громади можуть 
виступати ініціаторами створення невеликих підрозділів 
самоуправління, скажімо, на рівні кварталів, вулиць тощо 
(«органи самоорганізації населення»), яким місцеві органи 
влади можуть передавати свої повноваження та доручати 
управління фінансами і комунальною власністю.11 З іншого 
боку, коли мова йде про об’єднані територіальні громади, 
повинен працювати принцип - «той, хто є власником» 
бюджету, має впливати на його формування та 
використання».  

Отже саме мешканці громади мають взяти на себе 
відповідальність за визначення і фінансування пріоритетних 
напрямків життєдіяльності громади. Враховуючи, що серед 
жителів громад, як правило, більшість складають жінки, 
бюджет має формуватися із широким залученням 
представниць громади.  

                                               
11 Участь громадськості у формуванні бюджетів в Україні: поточна практика та рекомендації щодо її 

розширення. Олена Крилова Аналітичний звіт №3: 
http://siteresources.worldbank.org/INTPSIA/Resources/490023-1120841262639/SouheilHAbboud.pdf 

ФІНАНСУВАННЯ ПРІОРИТЕТНИХ 

ПИТАНЬ РОЗВИТКУ ГРОМАДИ 
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Бюджет є ланкою, яка об’єднує стратегічне планування 
й аналіз політики. Адже реформа децентралізації влади 
проводиться не лише для передачі повноважень на базовий 
(нижній) рівень влади, але і для стимулювання розвитку 
територій (регіональний розвиток). При цьому важливу роль 
має розв’язання проблемних питань місцевого значення. 
Цей процес не може бути успішним без визначення 
пріоритетів розвитку, а особливо при обмежених 
фінансових ресурсах. Це означає, що органи місцевого 
самоврядування з усього різноманіття назрілих проблем 
повинні обирати ті, які потребують першочергового 
вирішення та мають стратегічне значення для розвитку 
громади. Тому стратегія також є обґрунтуванням та 
підтвердженням ефективності та доцільності використання 
коштів. 
 

 

СТРУКТУРА БЮДЖЕТУ: ДОХОДИ І ВИДАТКИ 
 

Бюджет – це план формування та застосування 
фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, 
що їх здійснюють органи державної влади, органи влади 
Автономної Республіки Крим та органи місцевого 
самоврядування протягом бюджетного періоду.  

Бюджетна система – це сукупність бюджетів усіх 
рівнів. Бюджетну систему України утворюють конкретні види 
бюджетів – це державний і місцеві бюджети. Відповідно до 
ст. 5 Бюджетного кодексу України (БКУ), місцевими 
бюджетами є:  

 бюджет Автономної Республіки Крим; 

 обласні бюджети; 

 районні бюджети; 

 бюджети районів у містах; 

 бюджети місцевого самоврядування (бюджетами 
місцевого самоврядування визнаються бюджети 
територіальних громад сіл, селищ, міст та їхніх 
об’єднань, а також бюджети міст обласного та 
республіканського значення). 
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Бюджетна система України ґрунтується на таких 
принципах згідно БКУ: 

 

Принцип єдності 
бюджетної 

системи України 

Забезпечується єдиною правовою базою, 
єдиною грошовою системою, єдиним 
регулюванням бюджетних відносин, єдиною 
бюджетною класифікацією, єдністю порядку 
виконання бюджетів та ведення бухгалтерського 
обліку та звітності 

Принцип 
збалансованості 

Повноваження на здійснення витрат бюджету 
повинні відповідати обсягу надходжень до 
бюджету на відповідний бюджетний період; 

Принцип 
самостійності 

Забезпечується закріпленням за бюджетами 
відповідних джерел доходів, правом відповідних 
органів державної влади, органів влади АР Крим 
та органів місцевого самоврядування на 
визначення напрямів використання коштів 
відповідно до законодавства України, правом 
Верховної Ради АР Крим та відповідних рад 
самостійно і незалежно одне від одного 
розглядати та затверджувати відповідні 
бюджети; 

Принцип 
повноти 

До складу бюджетів підлягають включенню всі 
надходження та витрати бюджетів, що 
здійснюються відповідно до нормативно-
правових актів органів державної влади, органів 
влади АР Крим, органів місцевого 
самоврядування 

Принцип 
обґрунтованості 

Бюджет формується на реалістичних 
макропоказниках економічного і соціального 
розвитку держави та розрахунках надходжень до 
бюджету і витрат бюджету, що здійснюються 
відповідно до затверджених методик і правил; 

Принцип 
ефективності 

При складанні та виконанні бюджетів усі 
учасники бюджетного процесу мають прагнути 
досягнення запланованих цілей при залученні 
мінімального обсягу бюджетних коштів та 
досягнення максимального результату при 
використанні визначеного бюджетом обсягу 
коштів; 
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Принцип 
субсидіарності 

Розподіл видів видатків між державним 
бюджетом та місцевими бюджетами, а також між 
місцевими бюджетами повинен ґрунтуватися на 
максимально можливому наближенні надання 
суспільних послуг до їх безпосереднього 
споживача; 

Принцип 
цільового 

використання 
бюджетних 

коштів 

Бюджетні кошти використовуються тільки на цілі, 
визначені бюджетним призначенням; 

Принцип 
справедливості 

й 
неупередженості 

Бюджетна система України будується на 
засадах справедливого і неупередженого 
розподілу суспільного багатства між 
громадянами і територіальними громадами 

Принцип 
публічності та 

прозорості 

Державний бюджет України та місцеві бюджети 
затверджуються, а рішення щодо звіту про їх 
виконання приймаються, відповідно, Верховною 
Радою України, Верховною Радою АР Крим та 
місцевими радами; 

Принцип 
відповідальності 

учасників 
бюджетного 

процесу 

Кожен учасник бюджетного процесу несе 
відповідальність за свої дії або бездіяльність на 
кожній стадії бюджетного процесу. 

 

Бюджет, як система заходів щодо соціального й 
економічного розвитку регіону і складається з доходів і 
видатків. 

Доходи і видатки бюджету — це об’єктивні категорії, 
кожна з яких має специфічне суспільне призначення: 
доходи служать фінансовою базою діяльності держави, 
видатки — задовольняють загальнодержавні потреби.  

Доходи бюджету виражають економічні відносини, які 
виникають у держави з юридичними і фізичними особами в 
процесі формування бюджетного фонду країни. Склад 
бюджетних доходів, їх структура визначаються фінансовою 
політикою держави. 
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Виходячи із суспільних 
потреб, функцій та завдань 
держави, видатки Держав-
ного бюджету розділено за 
функціональними ознаками 
на десять основних груп: 
1) загальнодержавні 

функції; 
2) оборона; 
3) громадський порядок, 

безпека та судова влада; 
4) економічна діяльність; 
5) охорона навколишнього 

природного середовища; 
6) житлово-комунальне 

господарство; 
7) охорона здоров’я; 
8) духовний та фізичний 

розвиток; 
9) освіта; 
10) соціальний захист та 

соціальне забезпечення 

Видатки бюджету — це економічні відносини, що 
виникають із приводу розподілу коштів бюджетного фонду 
держави. Вони спрямовуються на здійснення програм та 
заходів, передбачених законом про державний бюджет на 
відповідний бюджетний рік (за винятком коштів на 
погашення основної суми боргу та повернення надміру 
сплачених до бюджету сум). Під видатками розуміють 
державні платежі, які не підлягають поверненню.  

Видатки поділяються 
на поточні та капітальні. 
Поточні бюджетні видатки 
пов’язані із поточними 
потребами юридичних і 
фізичних осіб і можуть 
включати закупівлю 
товарів і послуг, 
необхідних для поточних 
господарських цілей 
(оплата транспортних і 
комунальних послуг та ін.); 
трансферти населенню 
(пенсії, стипендії, допомоги, 
інші виплати); поточні 
субсидії (грошова допомога, 
що надається за рахунок 
коштів бюджету, а також 
спеціальних фондів 
юридичним особам, 
місцевим державним 
органам) та ін.  

 

Натомість капітальні видатки (видатки розвитку) 
передбачають фінансування інвестиційної та інноваційної 
діяльності та включають видатки на капітальний ремонт 
будівель і споруд й видатки на придбання основних засобів. 
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Перелік податкових та 
неподаткових надходжень 

до бюджетів об’єднаних 
громад визначено в ст. 64, 

69-1, 71 БКУ.  
Зокрема: 

 60% на доходи фізичних 
осіб; 

 25% екологічного 
податку; 

 5% акцизного податку з 
реалізації підакцизних 

товарів; 

 100% єдиного податку; 

 100% на прибуток 
підприємств та 

фінансових установ 
комунальної власності; 

 100% податку на майно 
(нерухомість, земля, 

транспорт) 

ФІНАНСОВІ РЕСУРСИ ТА ДЕРЖАВНА 
ПІДТРИМКА ОБ’ЄДНАНИХ ГРОМАД 

 

Складання проекту місцевого бюджету є одним із 
головних етапів бюджетного процесу, оскільки від його 
первинного формування залежить подальше правильне 
виконання, раціональне та ефективне використання коштів, 
зміцнення матеріальної бази соціально-культурних установ 
територіальної громади. 

Бюджет об’єднаної 
громади формується за 
рахунок податкових 
надходжень (різні види 
податків); неподаткових 
надходжень (збори та 
платежі, наприклад, 
державне мито, 
туристичний збір тощо); 
державних субвенцій 
(освітньої, медичної, на 
розвиток інфраструктури), 
інших доходів (наприклад, 
кошти пайової участі у 
розвиток інфраструктури 
населених пунктів). 

Освітня субвенція– це 
новий вид державного 
фінансування до місцевого 
бюджету на оплату 
поточних видатків 
загальноосвітніх 
навчальних закладів усіх ступенів. Вона розподіляється між 
місцевими бюджетами за формулою, яка базується на 
нормативі фінансування на одного учня та кількості учнів на 
відповідній території, враховуючи, якого типу школа і де 
вона знаходиться (у місті, селі, гірській місцевості).  
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Встановлений норматив у 2015 році на 1 учня становив 
9000 грн. Проте фактичне утримання учнів у школах суттєво 
відрізняється в залежності від наповнюваності класів. 
Норматив розрахований на клас, де навчається 25 учнів. 
Коли субвенція надходила в районний бюджет, де на 
утриманні перебувають всі школи району, є можливість 
вирівняти витрати шляхом перерозподілу коштів. А при 
створенні об’єднаної громади всі витрати на утримання 
закладів освіти, що перевищують нормативну суму, 
необхідно співфінансувати за рахунок коштів місцевого 
бюджету. Крім того, дошкільні навчальні заклади не 
фінансуються за рахунок освітньої субвенції. 

При утворенні об’єднаної громади, до повноважень 

якої відноситься забезпечення надання освітніх послуг, 

освітня субвенція обраховується в розрахунку на 1 учня та 

надходить до бюджету об’єднаної громади, минаючи рівень 

області та району.  

Медична субвенція спрямовується до місцевих 

бюджетів із метою фінансування медичних закладів, 

зокрема, на виплату заробітних плат лікарям, харчування 

пацієнтів, нагальних потреб в оперативному управлінні 

медичних закладів. Порядок та умови надання медичної 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

визначено Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі 

питання надання медичної субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам» від 23 січня 2015 року № 11. 

Субвенція перераховується в установленому порядку до 

обласних і районних бюджетів, міських (м. Києва та міст 

обласного значення) бюджетів та бюджетів об’єднаних 

територіальних громад. 

Підтримку державою добровільного об’єднання 

територіальних громад сіл, селищ, міст можна поділити на 

фінансову і нефінансову.  

 

 



 
 

47 

Фінансова допомога держави: 

 кошти Державного фонду регіонального розвитку; 

 державна субвенція на розвиток інфраструктури. 

Особливу увагу варто приділити державній субвенції на 
розвиток інфраструктури. Ця субвенція надається лише 
об’єднаним громадам. Її розмір розраховується в 
залежності від площі громади і кількості населення. Вона 
надається для створення, модернізації інфраструктури 
об’єднаної територіальної громади, а саме: 

 підвищення якості адміністративних послуг: створення 
ЦНАПів; 

 реконструкцію, переобладнання, перепрофілювання 
будівель бюджетних установ із метою їх використання 
чи адаптації до нових повноважень та потреб 
об’єднаних територіальних громад з обов’язковим 
застосуванням енергозберігаючих технологій; 

 формування об’єктів інфраструктури, що належать до 
комунальної форми власності, а саме: доріг, мостів, 
переходів, що покращують доступність жителів 
об’єднаної територіальної громади до об’єктів та 
установ у яких надаються адміністративні, соціальні та 
інші послуги; 

 закупівлю транспортних засобів для підвезення дітей до 
навчальних закладів, спецтехніки для комунальних 
підприємств, пожежної і спеціальної рятувальної техніки 
та пожежного рятувального оснащення; 

 будівництво водогонів, систем водовідведення, нових 
полігонів твердих побутових відходів та рекультивація 
існуючих сміттєзвалищ тощо. 

Для ефективного використання коштів, як бюджетних, 
так і позабюджетних, в обов’язковому порядку слід мати 
стратегічний план, у якому визначені пріоритети розвитку на 
декілька років.  
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БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА МЕХАНІЗМИ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ 

 

Бюджет складається на рік. Цей термін має назву 

бюджетний період, який в Україні збігається з календарним 

роком. Порядок затвердження Державного бюджету України 

встановлюється Бюджетним кодексом. Згідно із Законом 

України «Про бюджетну систему України», бюджетний 

процес має такі етапи:  
 

 складання проекту бюджету;  

 розгляд бюджету;  

 затвердження бюджету;  

 виконання бюджету;  

 складання, розгляд і затвердження звіту про виконання 

бюджету. 

Учасниками бюджетного процесу є органи й посадові 

особи законодавчої (представницької) та виконавчої влади, 

а саме: Верховна Рада, Президент, Кабінет Міністрів, 

Міністерство фінансів, Національний банк України, місцеві 

ради тощо; розпорядники й одержувачі бюджетних коштів, 

органи державного фінансового контролю. Всіх цих суб'єктів 

наділено бюджетними повноваженнями, що реалізуються 

на відповідних стадіях бюджетного процесу.  

Бюджетний кодекс України визначає й коло інших 

суб'єктів бюджетного процесу, зокрема, це юридичні та 

фізичні особи, які одержують кошти з бюджету як фінансову 

допомогу або які уповноважені органами державної влади 

на виконання загальнодержавних програм чи надання 

послуг (одержувачі бюджетних коштів ).  
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До них відносять: 

 державні (комунальні) організації, установи й 
підприємства;  

 юридичні особи інших форм власності (в тому числі 
громадські  організації); 

 фізичні особи, в тому числі й фізичні особи-підприємці.  

До різноманітних форм громадської участі, що 
впливають на процес складання бюджету, можна віднести:  

 стратегічне планування за участю громади; 

 залучення громадян до розробки програм та системи 
показників результативності у рамках програмно-
цільового підходу до формування бюджету;  

 публічні слухання з питань бюджету;  

 обстеження рівня задоволеності громадян та 
громадські опитування;  

 створення громадських консультаційних та наглядових 
комітетів;  

 залучення громадян до процесів самозабезпечення 
послугами; загальні збори жителів громади;  

 незалежний бюджетний аналіз. 

Механізми забезпечення участі можуть відрізнятися між 
собою з погляду способу участі (делегованої або 
безпосередньої), типами прийняття рішень (рекомендаційні 
або обов'язкові) та масштабами процесу прийняття рішень 
(вузькі, тобто такі, що зосереджуються на конкретних чи 
галузевих рішеннях, або широкі, що стосуються загального 
бюджету). Але участь громадян у бюджетному процесі 
значною мірою залежить від здатності громадянського 
суспільства на місцях долучатися до процесів управління, а 
також від бажання місцевих управлінців «відкривати» свої 
бюджети для громадськості та їх здатності керувати 
процесом участі. Успіх справи також визначається такими 
факторами, як наявність бюджетних коштів, які можна 
витратити на розсуд місцевої громади, ступінь 
інституалізації механізмів участі та якість участі, яку вони 
можуть забезпечити. 
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Стадія 
бюджет 

ного 
процесу 

Мета та можливі форми 
участі громадськості 

Можливості інтеграції 
ґендерних аспектів  

Формуван-
ня 

бюджету 

 Мета - забезпечити, щоб 
планування бюджетних 
доходів і видатків знаходило 
відображення у середньо-
строковій та довгостроковій 
політиці місцевих органів 
влади, зокрема, стратегії та 
пріоритетах, ефективному 
плануванні витрат, визначенні 
чітких цілей та показників 
результативності, які уможлив-
люють проведення моніто-
рингу та аналізу на подальших 
стадіях бюджетного процесу. 

 Інструменти забезпечення 
участі громадян:  

 обговорення та фокус-групи;  
 проведення консультацій з 

різними зацікавленими 
особами; 

 участь у робочих групах/ 
консультативних комітетах; 

 загальні збори громадян; 
 опитування та обстеження 

громадської думки; 
 участь у сесіях ради та 

засіданнях комітетів  

Залучення різних груп 
населення (літні люди, 
молодь, жінки, підприємці 
тощо) до формування 
бюджету дозволяє 
конкретизувати існуючі 
проблеми та потреби та 
сприяє визначенню 
пріоритетів та вироб-
ленню конкретних шляхів 
їх вирішення.  
Шляхи інтегрування:  
 ґендерні бюджетні 

ініціативи викладені в 
генеральній бюджетній 
політиці; 

 питання ґендерної 
політики включені до 
загальних бюджетних 
керівних принципів та 
інструкцій; 

 ґендерні пріоритети 
встановлені для 
бюджетних асигнувань 
у межах департаментів 
і конкретних установ.  

Прийнят-
тя 

бюджету 

Стадія надає обмежені 
можливості для участі, адже 
плани витрат і розподілу 
ресурсів уже обговорювалися 
на етапі формування бюджету, 
або в процесі лобіювання. 
Однак громадяни можуть узяти 
участь у засіданнях, де затвер-
джується місцевий бюджет і 
тим самим забезпечити, щоб 
остаточні рішення співпадали з 
попередніми домовленостями. 

Критеріями інтеграції 
ґендерного підходу на цій 
стадії є наявність 
ґендерно маркованої 
мови у законодавстві і 
програмних документах а 
також включення 
ґендерних показників до 
документів, що 
застосовуються у 
бюджетному процесі. 
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Виконання 
бюджету 

Мета – моніторинг ресурсів та 
контроль виконання бюджету 
згідно з планами. Цього можна 
досягти через застосування 
наступних механізмів участі:  
 громадські наглядові/ 

моніторингові комітети або 
ради, які стежать за впро-
вадженням програм, що 
фінансуються із бюджету, та 
контролюють витрати; 

 опитування громадської 
думки та обстеження в разі 
потреби можна використо-
вувати для моніторингу 
проміжного прогресу.  

Крім того, громадяни можуть 
бути долучені до фактичного 
надання послуг в рамках 
бюджету через механізм 
соціального замовлення в 
рамках виконання програм.  

Інтегрування відбу-
вається насамперед 
через забезпечення 
ґендерного паритету у 
сфері кадрового 
забезпечення та у 
застосуванні заходів, 
спрямованих на 
ліквідацію ґендерного 
розриву в оплаті праці. 

 

 
 
 

Розгляд 
звіту про 
виконання 
бюджету 

На цій стадії метою 
громадської участі є надання 
допомоги органам влади в 
оцінці результативності у 
порівнянні з плановими ціля-
ми, ефективності бюджетних 
видатків та збирання доходів. 
Підготовка та розгляд звіту про 
виконання бюджету можуть 
бути поєднані з формуванням 
нового бюджету та базуються 
на одних і тих же механізмах 
участі, які описані вище. 

Ґендерні аспекти 
включені до процесів 
фінансового аудиту 
витрат. Проводиться 
аудит на відповідність 
ґендерним цілям і 
принципам. 

Бюджетний звіт може 
містити оцінку 
ґендерного впливу на 
окремі групи чоловіків і 
жінок.  

 

Кожний із згаданих вище механізмів сам по собі може 
виявитися неспроможним здійснити вплив на бюджет, але в 
поєднанні вони мають потенціал до забезпечення 
бюджетної підзвітності. Для ефективного впровадження 
зазначених механізмів вони повинні бути обов’язково 
закріплені в нормативних документах, що регламентують 
діяльність місцевої ради (тобто, мають бути затверджені, 
зокрема,  Статутом місцевої ради).  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ҐЕНДЕРНИХ ПІДХОДІВ  
ДО БЮДЖЕТУВАННЯ 

 

Ґендерно орієнтоване бюджетування (ҐОБ) – визнаний у 
всьому світі ефективний інструмент досягнення ґендерної 
рівності, який сприяє підвищенню ефективності 
використання бюджетних коштів. Поняття «ґендерно 
орієнтований бюджет» виходить з ідеї, що доходи бюджету 
формуються за кошти жінок і чоловіків, а тому видатки 
бюджету мають розподілятися між жінками і чоловіками 
відповідно до їхніх конкретних потреб. Особливо це 
актуально в контексті місцевих бюджетів, за рахунок яких 
вирішується більшість проблемних питань в населеному 
пункті, оскільки вони безпосередньо пов'язані з інтересами і 
потребами місцевих громад, а отже, повинні їх вирішувати. 
Тому саме місцеві бюджети мають бути спрямованими на 
задоволення потреб чоловіків і жінок та подолання 
проблем, що існують у громаді.   

Оскільки, як зазначалось раніше, потреби чоловіків і 
жінок часто є відмінними, існує необхідність у 
диференційованому підході до планування не лише 
програм та стратегій місцевого розвитку, але і бюджету 
загалом. І саме технологія ґендерного бюджетування дає 
можливість оцінити потреби і запропонувати відповідні 
пропозиції до бюджету. Зауважимо, що ґендерне 
бюджетування відповідає не на питання: «Скільки грошей, 
ресурсів має бути виділено на жінок і чоловіків?», а на 
питання: «Якою мірою жінки і чоловіки задоволені 
послугами, які надаються за кошти бюджету?» Не дарма 
експерти МВФ характеризують ґендерне бюджетування як 
просто «хороше бюджетування», яке дозволяє досягти 
значних результатів. 

Загалом, впровадження ґендерних підходів до 
формування програм і бюджетування дає можливість 
вирішувати на місцевому рівні декілька завдань:  

 покращувати якість послуг для населення за допомогою 
спрямування бюджетних витрат на конкретного споживача; 
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 підвищувати ефективність реалізації політик і 
забезпечувати більшу підзвітність урядових органів; 

 підвищувати темпи економічного розвитку територій за 
рахунок більш ефективного використання ресурсів; 

 здійснювати моніторинг досягнення політичних цілей і 
заяв щодо ґендерної рівності.  

Сенс інтегрування ґендерного підходу до процесів 
бюджетування полягає в тому, щоб усунути розрив між 
розробкою ґендерної політики та асигнуванням ресурсів на її 
впровадження. Причому це стосується не лише прямого 
фінансування політики ґендерної рівності, а й непрямого, тобто 
інтеграції ґендерного аспекту до процесу прийняття бюджетних 
рішень щодо розробки політики, стратегій, планів і програм у 
різних галузях12. 

Як управлінська технологія, ҐОБ включає:  

 аналіз становища жінок, чоловіків, дівчаток і хлопчиків 
стосовно певного сектора економіки;  

 оцінку того, якою мірою політика, що проводиться, 
відповідає існуючій ситуації; 

 оцінку бюджетних асигнувань на предмет їхньої 
відповідності вирішуваним ґендерним проблемам.  

Таким чином, завдяки своїй зорієнтованості на бюджет, 
стратегія ҐОБ поєднує процеси розробки політики з процесом 
формування бюджету та засвідчує той факт, що принципи 
ґендерної рівності можуть і повинні бути включені у бюджетний 
процес. У такий спосіб, бюджет складається із врахуванням 
потреб усіх споживачів: чоловіків і жінок, хлопчиків та дівчаток. 
Більше того, врахування ґендерних відмінностей робить бюджет 
дієвішим, справедливішим і прозорішим.13. 

 

 

                                               
12Ґендерно-орієнтоване бюджетування в Україні: теорія і практика: Метод.посіб. – К., 2016.  
13Ґендерно-орієнтоване бюджетування: аналіз програм, які фінансуються з бюджету, з позиції ґендерної 

рівності Посібник для працівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування – К., 2015: 
http://library.fes.de/pdf-files/bueros/ukraine/11557.pdf 
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Додаток 1 

Список контрольних питань 
для аналізу програм та стратегій розвитку місцевих 

громад щодо врахування потреб та інтересів 
 різних груп населення 

 

Розділ/питання Так Ні 
Част-
ково 

Планування та розробка програм  

Чи включає програма/стратегія окремий розділ щодо 
врахування потреб та інтересів різних груп 
населення? 

   

Чи включають цілі та завдання програми/стратегії 
питання, спрямовані на вирішення проблем різних 
груп населення? 

   

Чи проводилась для програм/стратегій оцінка потреб 
різних груп населення у послугах? 

   

Чи враховують наявні в громаді послуги потреби 
різних груп населення? 

   

Чи врахована думка окремих груп населення 
(чоловіків і жінок) у затвердженні пропозицій до 
програм (заходів)? 

   

Чи була (є) робоча група по підготовці програми 
ґендерно збалансована? 

   

Реалізація програми  

Чи заходи, включені у план реалізації 
програми/стратегії, в рівній мірі враховують потреби 
різних груп населення громади?  

   

Чи забезпечено рівний доступ жінок, чоловіків, осіб 
із обмеженими можливостями до участі у заходах 
програми/стратегії? 

   

Чи бачать жінки, на яких спрямовані заходи 
програми/стратегії, їх цінність та корисність для себе?  

   

Чи бачать чоловіки, на яких спрямовані заходи 
програми/стратегії, їх цінність та корисність для себе? 

   

ДОДАТКИ 
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Розділ/питання Так Ні Част-
ково 

Технічна експертиза  

Чи штат, на який покладено відповідальність за 
реалізацію програми/стратегії, є ґендерно 
збалансованим?  

   

Чи проводяться консультації з представництвом 
різних груп громади щодо задоволення продуктами і 
послугами, які пропонує програма/стратегія?  

   

Чи заходи з поінформування щодо 
програми/стратегії проводяться з урахуванням 
доступності для різних груп населення (методи, 
форми та канали інформування)?  

   

Моніторинг та оцінка  

Чи збираються для розробки та реалізації програм 
дані з розбивкою за статтю (ґендерні індикатори)?  

   

Чи має місце моніторинг та оцінка впливу 
програми/стратегії на різні групи населення?  

   

Чи сприяє програма/стратегія розширенню прав і 
можливостей жінок і чоловіків, дівчат і хлопців? 

   

Чи розглядається вплив програми на підвищення 
рівності чоловіків і жінок у наступних областях:  

   

а. Матеріального добробуту     

б. Доступу до ресурсів (кошти, навчання тощо)    

с. Участі в ухваленні рішень    
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Додаток 2 

Анкета 

для вивчення практичних та стратегічних потреб 
жителів новоутворених громад 

 (з урахуванням віку і статі)14 
 

Шановні учасники та учасниці опитування! 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ця анкета 
анонімна, Ваші відповіді разом з відповідями інших опитуваних 
будуть подані в узагальненому вигляді і використані під час 
планування розвитку Вашої громади для забезпечення 
найважливіших потреб жінок та чоловіків.  

1. Вкажіть, будь ласка, стать  

• Жін. • Чол.  

2. Вкажіть , будь ласка, вік 

• До 17 років • Від 18 до 35 років  • Від 35 до 55 років • Від 56 і 
старші   

3. Чого потребує громада в першу чергу, щоб Ваше життя 
стало комфортним? Пронумеруйте сфери в порядку 
значимості від 1 до 7 ( 1- найбільш значима, 7 – найменш 
значима). В найбільш значимих двох сферах оберіть те, 
що потрібно зробити в першу чергу (пронумеруйте: 1- 
першочергово і так далі).  

a) будівництво та реконструкція, ремонт основних споруд: 

o будівництво/обладнання школи; 
o будівництво/обладнання дитячого садка; 
o облаштування якісних доріг 
o інше (вкажіть, що саме)____________________ 

b) якісні комунальні послуги: 

o організація вивезення сміття; 
o підведення газу; 
o будівництво водопроводу\каналізації; 
o інше (вкажіть, що саме)____________________ 

                                               
14 Анкета розроблена ЖОМГО «Паритет» в рамках Проекту «Врахування потреб жінок і чоловіків у 

новостворених громадах Житомирщини» за підтримки УЖФ 
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c) комфорт та безпека: 

o освітлення на вулицях; 
o енергозбереження. 
o налагодження зручного транспортного зв’язку 

(маршрутки/автобуси); 
o забезпечення діяльності соціальних працівників; 
o інше (вкажіть, що саме)______________________ 

d) якісні побутові послуги: 

o відкриття перукарні; 
o відкриття ательє пошиву та ремонту одягу; 
o відкриття ремонту взуття; 
o відкриття сервісу ремонту техніки; 
o інше (вкажіть що саме)____________________ 

e) розвиток інфраструктури дозвілля і відпочинку: 

o будівництво спортмайданчика; 
o відкриття кафе; 
o облаштування місць відпочинку, пляжу; 
o інше (вкажіть що саме)____________________ 

f) доступність та якість медичних послуг: 

o обладнання ФАПу, поліклініки; 
o власна обладнана машина швидкої допомоги; 
o інше (вкажіть що саме)____________________ 

g) доступність та якість послуг освіти та позашкільної освіти: 

o відкриття гуртків та секцій; 
o відкриття філіалу музичної школи; 
o курси вивчення англійської мови; 
o курси роботи із сучасними інформаційними 

технологіями; 
o інше (вкажіть що саме)______________________ 
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Додаток 3  

Визначення потреб та інтересів різних груп  
населення громади (чек-лист) 

 

Групи 
населен-

ня 
Потреби 

Проблеми,  
які вони 

відчувають 

Відображення в 
Стратегії  

(можливий приклад) 

Дівчата/ 
хлоп-ці 

0-6 років 

1) Догляд з боку 
дорослої особи  

2) Адекватне, 
безпечне, 
розвиваюче, 
середовище 

3) Медичні 
послуги  

1) Відсутність/ 
низька якість 
необхідного 
догляду: 
відсутність/низь
ка підтримка, 
батьківства, 
некомпетентніст
ь батьків. 

2) Потенційно 
нечутливі/неспр
иятливі умови 
для розвитку 
(для психофі-
зичного стану, у 
сфері безпеки). 

3) Відсутність/ 
дефіцит якісних/ 
доступних 
медичних 
послуг. 

1) Підтримка ґендерно 
симетричного 
відповідального 
батьківства: соціальні 
гарантії, Школи 
батьківства. 

2) Створення 
середовища, 
доброзичливого до 
дитини (з урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп дітей): 
житлові умови, які 
передбачають якісний 
догляд, дитячі 
майданчики, послуги 
догляду за дітьми . 

3) Доступ до медичних 
послуг із урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп населення. 

Дівчата/ 
хлоп-ці  

7-12 
років 

1) Шкільна 
освіта 

2) Позашкільна 
освіта за 
інтересами 

3) Безпека на 
вулиці 

 

1) Труднощі з 
доступом до 
шкільної освіти. 

2) Відсутність / 
дефіцит 
позашкільних 
гуртків, секцій, 
занять за 
інтересами. 

3) Потенційна 
небезпека на 
вулиці. 

1) Доступ до якісних 
загальноосвітніх 
послуги з урахуванням 
потреб різних груп 
дітей. 

2) Забезпечення 
позашкільних освітніх 
послуг з урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп дітей. 

3) Забезпечення 
громадського порядку 
та освітлення. 



 
 

59 

Дівчата/ 
хлоп-ці 
13-18 
років 

Все 
вищенаведене 
 + 
1) Відповідні 
віку культурно-
побутові 
інтереси (зміс-
товне дозвілля, 
побутові 
потреби) 

Все 
вищенаведене 
+ 
1) Відсутність / 
дефіцит 
відповідних віку 
культурно-
побутових 
послуг 
 

Все  
вищенаведене 
 + 
1) Забезпечення 
відповідних віку 
культурно-побутових 
послуг із урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп населення. 

Жінки/ 
чоловіки 

18+ 

1) Освіта (вища, 
друга…) 

2) Відповідні 
віку культурно-
побутові 
інтереси 

3) Оплачувана 
робота  

4) Безпека на 
вулиці 

 

1) Труднощі з 
доступом до 
освіти (вищої, 
другої…). 

2) Відсутність / 
дефіцит 
відповідних віку 
культурно-
побутових 
послуг. 

3) Відсутність / 
дефіцит 
робочих місць 

4) Потенційна 
небезпека на 
вулиці. 

1) Доступ до якісних 
освітніх послуг (вищої, 
другої…) з урахуван-
ням потреб та інтересів 
різних груп населення. 

2) Забезпечення 
відповідних віку 
культурно-побутових 
послуг із урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп населення. 

3) Сприяння трудовій 
зайнятості з 
урахуванням потреб та 
інтересів різних груп 
населення. 

4) Забезпечення 
громадського порядку 
та освітлення. 

Дівчата/ 
жінки, 
хлопці/ 

чоловіки 
з особли-
вимифізи

ч-ними 
потре-
бами 

 

Все 
вищенаведене 
+ 

1) Безбар’єрний 
простір 

2) Засоби 
пересування 

3) Медичні 
послуги 

Все 
вищенаведене 
+ 

1) Обмеження 
пересування у 
просторі. 

2) Відсутність 
/дефіцит засобів 
пересування. 

3) Відсутність / 
обмежений 
доступ до 
медичних 
послуг. 

Все  
вищенаведене 
 + 

1) Розбудова 
безбар’єрного 
простору. 

2) Соціальні послуги 
для осіб із особливими 
фізичними потребами. 

3) Доступ до медичних 
послуг з урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп населення. 
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Жінки/ 
чоловіки 
пенсійно-

го віку 

1) Відповідні 
віку культурно-
побутові 
інтереси. 

2) Соціальна 
підтримка. 

3) Безпека на 
вулиці. 

4) Безбар’єрний 
простір. 

5) Медичні 
послуги. 

1) Відсутність / 
дефіцит 
відповідних віку 
та інтересам 
культурно-
побутових 
послуг. 

2) 
Незадоволення 
соціальними 
гарантіями та 
послугами. 

3) Потенційна 
небезпека на 
вулиці. 

4) Обмеження 
пересування у 
просторі. 

5)Відсутність 
/обмежений 
доступ до 
медичних 
послуг. 

1) Забезпечення 
відповідних віку 
культурно-побутових 
послуг з урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп населення. 

2) Дотримання 
соціальних гарантій, 
надання соціальних 
послуг. 

3) Забезпечення 
громадського порядку 
та освітлення. 

4) Розбудова 
безбар’єрного 
простору. 

5) Доступ до медичних 
послуг із урахуванням 
потреб та інтересів 
різних груп населення. 
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Додаток 4 

Ресурсна база громади 
 (інтеграція ґендерної складової) 

 

1. Характеристика населення  

Найменування показника 

Значення показника 
 

Всього,  
осіб 

з них: 

жінок 
чоло-
віків 

Кількість населення (станом на 1 січня 2016 р.)      

в тому числі: 

 осіб працездатного віку    

 осіб, старшого за працездатний вік    

 дітей дошкільного віку    

 дітей шкільного віку    

 людей з інвалідністю    

 тимчасово проживаючих (ВПО, тощо)    

 тимчасово відсутніх    

Природний та міграційний рух населення:  

 народилося (у 2015 р.)    

 померло (2015 р. )    

 кількість прибулих     

 кількість вибулих     

Освіта:  

 Вища     

 Середня     

 Початкова     

 
2. Аналіз трудових ресурсів  

Найменування показника 

Значення показника 

Всього,  
осіб 

з них: 

жінок 
чоло-
віків 

Працездатне населення (18-60 років)    

в тому числі:    

 наймані працівники    

 приватні підприємці     

 безробітні (що шукають роботу)    

Непрацездатне населення (18-60 р.)    
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3. Аналіз домогосподарств  

Найменування показника 

Значення показника 
Всього,  

осіб 
 

з них: 

жінок 
чоло-
віків 

Кількість домогосподарств (станом на 1 
січня 2016 р.)   

   

в тому числі: 

Кількість домогосподарств за кількістю їх 
членів  

   

 одна особа    

 дві особи    

 три особи і більше    

Розподіл домогосподарств за наявністю 
працюючих осіб у їх складі 

   

 є працюючі особи     

 не має працюючих осіб     

Кількість домогосподарств за кількістю 
дітей (до 18 років) 

   

 одна дитина    

 дві дитини    

 три дитини і більше    

 без дітей    

Кількість домогосподарств, у складі яких є 
діти, які не мають одного чи обох батьків 
(за кількістю дітей в їх складі) 

   

 одна дитина    

 дві дитини    

 три дитини і більше    

Кількість домогосподарств за типом 
власності їх житла 

   

 приватна власність     

 державне/відомче житло     

 наймають у фізичних осіб     
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4. Аналіз закладів і наявних послуг  

Найменування показника 

Значення показника 

Всього 
 
 

у т.ч. які 
надають 
послуги 

Жін-
кам 

чоло-
вікам 

5.1. Всього закладів ,що заходяться на балансі     

у тому числі:    

5.1.1. Закладів, що надають освітні послуги:     

 загальноосвітніх навчальних закладів I-
III ступеня 

   

 загальноосвітніх навчальних закладів I-
II ступеня 

   

 загальноосвітніх навчальних закладів I 
ступеня 

   

 дошкільних навчальних закладів    

 закладів позашкільної освіти    

5.1.2. Закладів, що надають послуги культури та спорту  

 будинків культури     

 бібліотек     

 закладів фізичної культури    

 інші     

5.1.3. Закладів, що надають медичні послуги:  

 амбулаторій, поліклінік тощо    

 лікарень    

 станцій швидкої допомоги    

 інші     

5.1.4. Закладів, що надають послуги соціального захисту:  

 територіальні центри соціального 
обслуговування 

   

 центри соціальної реабілітації    

 інші    

5.1. 5. Закладів, що надають 
адміністративні послуги: 

   

5.1.6. Закладів, що надають послуги 
охорони та безпеки 

   

 
5. Інше (додайте, будь-ласка, показники які, на вашу думку 

є необхідними) 



 
 

64 

Додаток 5 

Матриця стратегії розвитку громад 

(приклади урахування інтересів жінок та інших груп населення 
на різних етапах стратегічного планування) 

 

 
 
 

Бачення 
 
 

 

Бачення майбутнього - узагальнене уявлення про 
майбутнє території і життя її населення. З урахуванням 
цього формуються місія і цілі стратегії розвитку громади. 
Бачення повинно визначатися на довгостроковий період. 
Формулювання цього етапу полягає у визначенні 
бажаного майбутнього. 
Мета цього процесу полягає в актуалізації соціального 
потенціалу території через розкриття, орієнтацію і 
узгодження уявлень і можливостей громадян щодо 
розвитку території. 

 
Ґендерно нейтральне 

формулювання  
Ґендерно чутливе 
формулювання  

Члени громади мають 
можливість жити гідним 
життям і здійснювати свої мрії 
на основі функціонування 
сучасної господарської 
системи із збереженням 
національних традицій, 
самобутньої культури, 
дотриманням екологічних 
вимог 

Члени громади незалежно від віку, 
статі, професії, релігійних переко-
нань мають можливість жити гідним 
життям і здійснювати свої мрії без 
обмежень щодо здоров’я, економіч-
них і соціальних, політичних і 
релігійних упереджень на основі 
функціонування сучасної господар-
ської системи із збереженням 
національних традицій, культури, 
дотриманням екологічних вимог.  

 

Місія 

Мета розвитку реґіону, територіальної громади для 
досягнення бажаного майбутнього, що відображає 
пов’язані з нею суспільні потреби. Фактично місія є 
сукупністю, втіленням стратегічних цілей. 

 
Ґендерно нейтральне 

формулювання  
Ґендерно чутливе 
формулювання  

Підтримувати та поліпшувати 
якість життя населення 
шляхом належного надання 
соціальних послуг, створення 
умов для безпечного 
проживання, трудової 
зайнятості та відпочинку 

Підтримувати та поліпшувати якість 
життя всіх категорій населення 
шляхом належного надання 
соціальних послуг, створення умов 
для безпечного проживання, 
трудової зайнятості та відпочинку, 
що сприятиме кращій реалізації 
потенціалу кожної людини. 
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Стратегічні 
цілі 

(пріоритети) 

Загальні цілі, які мають бути досягнені в довгостроковій 
перспективі. Вони відображають те, яким шляхом 
необхідно рухатися з урахуванням наявних ресурсів.  

 

Ґендерно нейтральне 
формулювання  

Ґендерно чутливе 
формулювання  

Забезпечення гідного життя 
мешканців громади  

 
 
 

Створення умов для надання 
якісних послуг населенню  

Забезпечення гідного життя 
мешканців населених пунктів 
сільської ради незалежно від віку, 
статі шляхом підвищення рівня 
доходів домогосподарств 
Створення умов для надання 
якісних послуг населенню в усіх 
населених пунктах сільської ради, 
незалежно від відстані до 
центральної садиби та кількості 
мешканці; 

 

Завдання 
Це конкретні і обмежені у часі напрями дій для 
досягнення стратегічних цілей. Сукупність завдань 
становить стратегічні цілі 

 

Ґендерно нейтральне 
формулювання  

Ґендерно чутливе 
формулювання  

Стимулювання розвитку 
малого підприємництва 

 
 

Облаштування громадських 
місць та простору для 
мешканців громади 

 
Встановлення дитячих  
майданчиків 

Збільшити на 10% частку осіб, що 
займаються підприємницькою 
діяльністю; в тому числі збільшення 
залучення жінок та молоді 
Розширити мережу громадських 
місць, облаштувавши їх для потреб 
людей з особливими потребами 
До 2018 року в усіх населених 
пунктах встановити дитячі та 
спортивні майданчики 

 

SWOT– аналіз  

метод аналізу ситуації або окремої проблеми, що 
оснований на візуальному представленні та 
розподілі наявної інформації на чотири категорії, дві 
з яких містять дані про вже існуючі позитивні (сильні 
сторони) та негативні (слабкі сторони) чинники, а 
інші дві - інформацію про наявні можливості і 
загрози зміни цієї ситуації в майбутньому 
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Ґендерно нейтральне 
формулювання  

Ґендерно чутливе 
формулювання  

Сильні сторони: 

Позитивна демографічна 
динаміка 

 
Наявність потужних 
підприємств 

 
Розгалужена мережа послуг в 
громаді 
 

Позитивна демографічна динаміка: 
підвищення народжуваності та 
тривалості життя 
Наявність потужних підприємств, що 
забезпечують робочими місцями 
молодь 
Розгалужена мережа послуг, що 
забезпечує основні потреби різних 
груп населення 

Слабкі сторони: 

Недостатній розвиток малого 
підприємництва 

 
 

Дефіцит місць у дитячому 
садку 

 
 

Недостатня кількість 
кваліфікованих працівників 

Низька кількість самозайнятих осіб, 
особливо серед жінок, та вузький 
спектр сфер підприємницької 
діяльності 
Відсутність ясельної групи в 
дитячому садку, що обмежує 
можливості працевлаштування жінок 
Недостатня кількість кваліфікованих 
працівників серед молоді та високий 
рівень зайнятості серед пенсіонерів 

Сприятливі можливості 

Прискорення процесу 
об’єднання територіальних 
громад в області 
 

Прискорення процесу створення 
фінансово та інфраструктурно 
спроможних громад в області, 
здатних задовольняти потреби всіх 
категорій населення 

Потенційні загрози: 

Зменшення попиту на 
продукцію підприємств, що 
працюють на території громади 

 
Наближення до сільської ради 
зони проведення АТО 

Зменшення попиту на продукцію 
підприємств, що працюють на 
території громади. Як наслідок - 
можливе звільнення жінок 
Наближення до сільської ради зони 
проведення АТО, що може посилює 
ризик небезпечних ситуацій в 
громаді та зростання насильства 
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СЛОВНИК ТЕРМІНІВ 
 

Ґендерна рівність – теоретичні положення та 
практичне застосування ґендерної рівності є центральними 
поняттями сталого розвитку громади. У теміґендерній 
рівності не йдеться про питання жінок. Мова йде про рівну 
участь чоловіків та жінок щодо покращення умов як 
власного життя, так і життя громади. 

Ґендерна справедливість– справедливе відношення 
до жінок та чоловіків. Для забезпечення справедливості 
необхідним є доступ до засобів, що компенсують історичні 
та соціальні невигоди, притаманні певному соціальному 
середовищу. Справедливість веде до рівності. 

Ґендерний аналіз - необхідний інструмент для 
розуміння локального контексту та підтримки ґендерної 
рівності. 

Державні доходи – це грошові відносини, які 
складаються між державою і фізичними особами з метою їх 
подальшого використання.  

Децентралізація, під якою розуміється передача 
влади, відповідальності та ресурсів із центрального на 
регіональні й місцеві органи влади, розглядається як один із 
способів підвищення ефективності управління шляхом 
наближення прийняття рішень ближче до людей, на яких 
направлені ці рішення. 

Дотація – це виділення коштів з бюджету для покриття 
запланованих збитків або збалансування нижчих бюджетів, 
підприємств i організацій. Сам термін походить вiд 
латинського слова dotatio – дар.  

Розпорядники бюджетних коштів – це бюджетні 
установи в особі їхніх керівників, які у своїй діяльності 
підпорядковуються відповідному головному розпорядникові. 
Ці суб'єкти фактично і виконують відповідну частину 
бюджету та забезпечують ефективне й цільове 
використання виділених у їхнє розпорядження бюджетних 
коштів. 
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Субвенція – це форма фінансової допомоги держави 
місцевим органам, яку надають із метою забезпечення ними 
реалізації конкретних заходів або програм за умови 
дольового фінансування. 

Субсидія – форма фінансової допомоги, яку надає 
держава, юридична чи приватна особа іншим особам 
(юридичним або фізичним), а також іншим державам i має 
конкретний цільовий характер. На відміну від дотації, 
субвенції та субсидії мають цільовий характер. Це 
передбачає, що у випадках використання не за цільовим 
призначенням їх мають повернути до бюджету, з якого їх 
було надано. Різниця мiж субвенцією та субсидією полягає 
в тому, що субвенція має дольовий характер, тобто частину 
коштів на певну мету надає вищий суб’єкт, а частину той, 
хто її отримує.Також передбачається як обов’язкова умова 
повернення виділених у такий спосіб грошей у разі їхнього 
невикористання протягом бюджетного року. 

Трансферти – це кошти, одержані від інших рівнів 
державного управління, органів влади Автономної 
Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших 
держав, міжнародних установ та організацій для підтримки 
бюджету або на інші цілі, пов’язані з реалізацією функцій 
держави на безоплатній та безповоротній основі. 
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