Турський Вадим – керівник робочої групи в Житомирській області,
заступник директора Департаменту фінансів Житомирської ОДА

Інформація про програми, які аналізувалися
в Житомирській області у 2015-2020 роках
• 2015 рік – «Обласна цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз
до 2016 року»; «Обласна комплексна програма боротьби з онкологічними
захворюваннями на період до 2016 року».
• 2016 рік – «Забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з
наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки
особам, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік».
• 2017 рік – «Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими
навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації»
• 2018 рік – «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми школамиінтернатами у Житомирській області».
• 2019 рік – «Фінансова підтримка театрів».
• 2020 рік – «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячоюнацьких спортивних шкіл»

Основні проблеми виявлені при проведенні гендерного
аналізу бюджетних програм
• Значні гендерні розриви як серед надавачів послуг (серед працівників значно
переважають жінки по галузях освіти, культури, соціального захисту) так і серед
споживачів послуг (серед вихованців ДЮСШ переважають хлопці, відвідувачів у
театрах – жінки).
• Серед отримувачів послуг переважають мешканці міст для більшості населення
області поза межами населених пунктів, де розташовані заклади, послуги або
малодоступні або не доступні взагалі. Ця ситуація призводить до несправедливого
розподілу коштів обласного бюджету. Тому необхідно унормувати статус та
діяльність закладів обласного значення.
• Є також проблеми в доступності закладів для окремих груп отримувачів послуг.
Так, наприклад, в Житомирському академічному українському музичнодраматичному театрі ім. І.А.Кочерги, який в більшості відвідують жінки, ситуація із
санітарними умовами для жінок не відповідає нормам. В окремих ДЮСШ відсутні
роздягальні та душові для дівчат. При проведенні ремонтів чи реконструкції слід
врахувати вимоги ДБН щодо забезпечення санітарними умовами. Також необхідно
забезпечити доступність для осіб з особливими потребами території навколо і
всередині закладів (пандуси, підйомники, поручні).

Основні проблеми виявлені при проведенні гендерного
аналізу бюджетних програм
• Потребує вдосконалення існуюча гендерно сліпа система фінансування та
перехід від утримання закладів (театрів, ДЮСШ, шкіл) до забезпечення
надання послуг, що потребує відповідних знань та усвідомлення мети,
зміни діючого законодавства, розширення звітності, тощо.
• Основною проблемою для впровадження ҐОБ є:
- недостатність (відсутність) належної нормативно-правової бази та
відсутність статистичних даних з розподілом за статтю;
- небажання окремих працівників галузевих міністерств, структурних
підрозділів органів влади на місцях, а також безпосередньо закладівнадавачів послуг до упровадження змін.

Приклади виявлених
проблем.
Інформація про гастролі
муздрамтеатру по області у
2018 році

Протягом 2018 року
гастролював 11 днів

театр

Показано 19 вистав для
4604 глядачів (0,4 відсотка
всього населення області).
З 28 АТО області театр був
лише в 10

Розподіл вихованців ДЮСШ у 2019 році за видами спорту
та місцем проживання, %
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Реалізація рекомендацій, напрацьованих робочою групою області
з ҐОБ та проведення заходів за результатами гендерних аналізів
• Державний рівень. Отримали у 2018 році додатковий ресурс для надання
загальної середньої освіти у ВНЗ І-ІІ ступенів, як державних так і комунальних.
Всього по Україні на вказану мету надано 451,7 млн.грн., в т.ч. Житомирська
область отримала 22,8 млн.грн.
• Обласний та місцевий рівні. Ліквідовано Ушомирську загальноосвітню школуінтернат (70 учнів повернулися в сім'ю за місцем проживання під опіку
соціальних служб та органів місцевого самоврядування). У 2020 році НовоградВолинська та Бердичівська загальноосвітні школи-інтернати реорганізовані в
спеціалізовані заклади загальної освіти військового та спортивного профілю.

Реалізація рекомендацій, напрацьованих робочою групою області
з ҐОБ та проведення заходів за результатами аналізів
• Зменшується розрив між захворюваністю чоловіків і жінок з діагнозом
активного туберкульозу у Житомирській області 2014 рік чоловіки 69%,
жінки 31%, 2018 рік 67% та 33% відповідно. Більше уваги направлено до
профілактичних заходів. Закуплено сучасне обладнання для ранньої
діагностики онко у жінок та оперативного лікування передпухлинних
станів.
• Збільшення видатків з обласного бюджету на зміцнення матеріальнотехнічної бази театрів та обласних ДЮСШ. Так, за два роки лише на
проведення капітальних ремонтів будівель та придбання основних
засобів для театрів і дитячо-юнацьких спортивних шкіл використано
близько 48 млн. грн

Просвітництво та співробітництво
• Протягом 2015-2020 років в робочій групі в області приймало участь
6 ГРК та більше 20 розпорядників коштів обласного бюджету, всього 30
осіб (25 жінок та 5 чоловіків).
• Здійснюється поширення інформації про ҐОБ, як теорії так і практики
шляхом проведення семінарів, лекцій, нарад з працівниками різних
галузей та закладів, державними службовцями та працівниками органів
місцевого самоврядування (в т.ч. ОТГ) Житомирщини. У 2018 році
64 представники фінансових органів взяли учать в тренінгах з питань
гендерно-орієнтоваго бюджетування.
• Завдяки Проєкту ознайомились з передовим світовим досвідом, а
також кращими напрацюваннями регіонів і міністерств та налагоджено
певні професійні зв'язки з ними для подальшої співпраці.

• Житомирщина дякує
• Проєкту ГОБ за багаторічне та плідне співробітництво!
• ГОБ вже має велику кількість своїх прихильників та
провідників в області, тому буде мати продовження і в
наступних роках.

• Дякую за увагу!

