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ШКІЛ»

ґендерним аналізом охоплено 6 закладів, які фінансуються з обласного 

бюджету за період 2018-2019 років та частково 2020 рік



Виявлені ґендерні розриви в ДЮСШ

дівчата; 

37,8%
хлопці; 

62,2%

Хлопців-вихованців в 1,6 рази більше ніж дівчат-

вихованок, хоча за відповідними статистичними даними по

області хлопців лише на 6% більше ніж дівчаток, дівчата

відсутні в кожному 5 –му виді спорту, які діють в ДЮСШ.

з сіл; 

8,9%

з міст; 

91,1%

Вихованців із міських поселень в 10 разів більше ніж із

сільської місцевості, хоча за відповідними статистичними

даними по області ця різниця лише в 1,4 раза.

Мешканці м. Житомира складають 76,3% загальної

чисельності вихованців обласних ДЮСШ



Дівчата в наймолодшому
віці більш активніше
займаються в ДЮСШ 18%
проти 11% хлопців,
натомість після 15 років вже
займаються більше хлопці
21% проти 15% дівчат.

В середньому і дівчата і
хлопці займаються в ДЮСШ
трохи менше 3 років. І
серед 4 груп за рівнями
підготовки 57% вихованців
зосереджена в групах
початкової підготовки, ще
36% в базової, лише 6% в
спеціалізованої і менше 1%
- вищої.
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Розподіл вихованців ДЮСШ у 2019 році 
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Інформація щодо діяльності ДЮСШ та досягнень вихованців

■ В 6 ДЮСШ відкриті 25 відділень з 19 видів спорту, які розташовані в 9 населених

пунктах, найбільше (56,7%) відділень та 79,1% вихованців займаються в м.Житомирі.

■ Найбільш поширений вид спорту серед дівчат (26,2%) та хлопців (16,2%) – легка

атлетика, відділення якої відкриті одразу в 3 ДЮСШ, ще 4 види спорту повторюються по

2 ДЮСШ.

■ В 3 ДЮСШ відсутні власні бази і вони створюють додаткові незручності іншим ДЮСШ-

орендодавцям. В ДЮСШ без баз майже 50% тренерів є сумісниками, створені гірші

умови для занять вихованців, діти раніше полишають навчання в них та результати в

спорті (призові місця, спортивні звання) учнів в таких ДЮСШ в 2-3 рази гірші ніж у

ДЮСШ з власною матеріальною базою.

■ В цілому по 6 ДЮСШ з 19 видів спорту призові місця на змаганнях всеукраїнського та

міжнародного рівня виборювались по 13 видах (дівчата в 10, хлопці в 12) По 5 з 6

ДЮСШ дівчата-вихованки переважають хлопців за досягнутими результатами (в цілому

в 1,3 рази участь у змаганнях, в 1,7 рази за призовими місцями). Однак, за підсумками

отриманих спортивних розрядів та звань хлопці в цілому випереджають дівчат на 10%.



Інформація щодо фінансових показників ДЮСШ за 2019 рік (тис.грн.)

Назва закладів

Загальний обсяг 

видатків

Середні

видатки на 

одного 

вихованця

Видатки на 

вихованців міської

місцевості :

Видатки на 

вихованців сільської

місцевості :

сума % дівчат хлопців дівчат хлопців

ДЮСШ ЖОР 1 414,6 3,8 6,5 379,9 864,4 170,3

ДЮСШ "Юність" 1 928,2 5,1 5,3 1 056,0 756,6 105,1 10,5

ДЮСШ "Динамовець" 1 984,2 5,3 6,2 258,8 1 189,3 80,1 456,0

ДЮСШ з боротьби 5 461,5 14,5 16,4 1 164,5 4 297,0

СДЮШОР з л/а 12 457,9 33,1 34,2 6 228,9 5 304,9 410,7 513,4

ДЮСШ "Авангард" 14 334,5 38,2 19,6 5 137,7 8 314,4 411,8 470,6

Разом 37 580,9 100,0 16,1 14 225,8 20 726,6 1 007,7 1 620,8

у т.ч. по м. Житомиру 30 349,0 80,8 16,4



Інформація щодо структури видатків ДЮСШ у 2019 році (%)

Зарплата з 
нарахуваннями

55%

Предмети, 
матеріали, та інші 

видатки
5%

Проведення та 
участь у 

спортзаходах
11%

Оплата 
енергоносіїв

9%

Капітальні на придбання 
обладнання

9%

Капітальні на ремонти
11%



Інформація щодо надавачів послуг

У 2019 році в ДЮСШ працювало 233 особи,
108 жінок (46,3%) та 125 чоловіків (53,7%).

Із загальної чисельності 45,5% складали
тренери, з них 71 чоловік (67%) та 35 жінок
(33%). Середній вік жінки-тренерки 43 роки і
49 років чоловіка-тренера.

Жінки-тренерки працюють лише в 10 з 19
видах спорту і взагалі відсутні в ДЮСШ з
боротьби. Чоловіки-тренери працюють в 16 з
19 видах спорту.

Звання заслужений тренер мають лише
чоловіки – 13 тренерів у 8 видах спорту. У
2019 році підготували призерів
всеукраїнських та міжнародних змагань 71%
жінок-тренерок та 61% чоловіків-тренерів.

Із загальної кількості тренерских ставок
22,2% займають сумісники (легка атлетика -
більше 50%). При нормі на ставку 24 години,
окремі сумарно працюють 48, 54 та 60 годин
на тиждень.
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Пропозиції/ шляхи зменшення виявлених ґендерних розривів,  
усунення дискримінації для ЦОВВ

■ Унормувати поняття обласної ДЮСШ з урахуванням вимог щодо охоплення території області
відділеннями (філіями), квотування учнів-вихованців з різних адміністративно-територіальних
одиниць, наявності відповідної матеріально-технічної бази, тренерського складу, рівня спортивних
досягнень тощо.

■ Внести зміни до Положення «Про дитячо-юнацьку спортивну школу», а саме: встановити
обов’язковість наявності власної матеріально-технічної бази та посилити вимоги щодо кількості
штатних працівників.

■ Унормувати (оптимізувати) роботу тренерів, встановити межу щодо кількості навантаження у разі,
якщо тренер поєднує роботу за сумісництвом.

■ Змінити діючу назву КТПКВКМБ «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних
дитячо-юнацьких спортивних шкіл» на «Надання позашкільної освіти спортивного профілю
вихованцям комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів».

■ З метою дотримання основних принципів бюджетної системи України, а саме: справедливості та
для зменшення навантаження на обласний бюджет, пропонуємо врегулювати у Бюджетному
кодексі України (ст.89 та ст.90) та у Положенні про ДЮСШ питання їх фінансування з різних видів
бюджетів в залежності від кількості вихованців за місцем проживання. Наприклад, залишити на
фінансуванні з обласних бюджетів, якщо не менше 70 відсотків кількості вихованців, які
тренуються у відповідній ДЮСШ, є жителями адміністративно-територіальних одиниць,
розташованих на території області (крім ОТГ, де розташований такий заклад). Інші заклади
переводити на фінансування з місцевих бюджетів (крім обласного).

■ Внести зміни до Форми № 5-ФК (річна) «Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої
дитячо-юнацької спортивної школи олімпійського резерву)» з розширенням гендерної складової.



Пропозиції/ шляхи зменшення виявлених ґендерних 
розривів, усунення дискримінації для ГРК, ДЮСШ

■ Провести ґендерний аудит доступності ДЮСШ та за його результатами облаштувати приміщення
та прилеглу територію з урахуванням потреб дівчат та хлопців, жінок і чоловіків.

■ Забезпечити доступність занять у ДЮСШ для дівчат та хлопців у сільській місцевості незалежно
від місця проживання та віддаленості від закладу шляхом відкриття філіалів, організації довозу
тощо.

■ Забезпечити безперебійність надання послуги ДЮСШ, зокрема організувати графіки роботи з
урахуванням можливості отримання послуг в зручний час для різних груп дівчат та хлопців.

■ Систематично вивчати рівень задоволеності дівчат та хлопців різних вікових груп від занять у
ДЮСШ та удосконалювати послугу на основі результатів опитування, створювати альтернативи і
нові можливості для хлопців і дівчат (види спорту, відділення, ДЮСШ).

■ Проводити інформаційні кампанії, створювати соціальну рекламу для залучення (заохочення)
дівчат та хлопців до занять у ДЮСШ на основі нестереотипних підходів щодо вибору видів спорту
та занять.

■ Забезпечити можливість вибору тренера (призначення суддів за статтю), зважаючи на переважну
більшість чоловіків на тренерських посадах.

■ Здійснити оптимізацію (об'єднання) обласних ДЮСШ з метою ефективного використання коштів.

■ Провести навчання (семінари, тренінги тощо) для тренерів, адміністрації ДЮСШ щодо
впровадження ґендерного підходу у професійну діяльність.



Пропозиції/ шляхи зменшення виявлених ґендерних 
розривів, усунення дискримінації для ГРК, ДЮСШ

■ Забезпечити справедливий розподіл видатків бюджету та посилити ґендерну рівність. Для цього
пропонуємо доповнити результативні показники бюджетної програми, а саме:

• Показник «затрат» доповнити обсягом витрат за видами спорту.

• Показник «продукту» доповнити розподілом кількості учнів за статтю, місцем проживання, видами
спорту та спортивними групами.

• Показники «ефективності» розподілити за середніми витратами по видам спорту.

• Показник «якості» доповнити динамікою кількості учнів у порівнянні з минулим роком за статтю,
місцем проживання, видами спорту та спортивними групами.



Дякую за увагу!

Підтримуйте і займайтесь спортом 
та будьте здорові !


