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Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Асоціація міст 

України» об’єднує 742 міські, селищні та сільські громади, в тому числі 301 

об'єднану територіальну громаду. АМУ заснована у 1992 році. Входить до складу 

Ради європейських муніципалітетів та регіонів (CEMR) та всесвітньої організації 

«Об'єднані міста та органи самоврядування» (UCLG) з 2002 року. 

119 жінок очолюють громади, що входять до складу АМУ, з них 55 ОТГ.



ФАКТИ ПРО АМУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНИХ 

ПРАВ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК І ЧОЛОВІКІВ

 Асоціація міст України започаткувала напрям із забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків завдяки співпраці з Федерацією канадських

муніципалітетів у 2010 році. З цього часу АМУ приділяє особливу увагу питанням у

цій сфері, організовує заходи в межах проектів зі своїми партнерами, наприклад:

Global Affairs Canada, USAID, Рада Європи тощо.

 Асоціація міст України сприяє підписанню громадами України Європейської хартії

рівності жінок і чоловіків у житті місцевих громад;

 Асоціація міст України сприяє підвищенню обізнаності посадовців місцевого

самоврядування у сфері забезпечення рівних прав та можливостей жінок і

чоловіків;

 Асоціація міст України бере участь у напрацюванні пропозицій до нормативно-

правових актів України, що стосуються забезпечення рівних прав та можливостей

жінок і чоловіків;

 Асоціація міст України підписала Меморандум з UNICEF та іншими зацікавленими

сторонами для підтримки ініціативи муніципалітетів, дружніх до дітей та молоді, та

Меморандум про взаєморозуміння з UNICEF.



ПРО КУРС

 Курс «Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку

громад» розроблений на замовлення Асоціації міст України в

межах проекту USAID «Розробка курсу на зміцнення

місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС) та у співпраці

з проектом “Ґендерне бюджетування в Україні” (ҐОБ), що

фінансується Швецією.

 Курс збагачений практичним досвідом та матеріалами

програм «ООН Жінки» та Національного демократичного

інституту (NDI) в межах проекту USAID ДОБРЕ.

 Курс викладає досвідчена команда ГО «Бюро ґендерних

стратегій і бюджетування».



ПРОГРАМА КУРСУ

Курс висвітлює український підхід впровадження ҐОБ, що 
його застосовує Міністерство фінансів України, державні 
органи влади та органи місцевого самоврядування за 
підтримки проекту ҐОБ, що фінансується Швецією, «ООН 
Жінки» та NDI. 

Ви дізнаєтеся більше:

 про підходи до впровадження ҐОБ на державному та 
місцевому рівнях; 

 про те, як розуміти та включати ґендерний аспект у 
планування та імплементацію стратегій, планів та 
бюджетних програм;

 про успішний досвід громад, які використовують ҐОБ в 
Україні.



НАВЧАЛЬНІ МОДУЛІ

Курс містить такі модулі:

 МОДУЛЬ 1 дасть відповідь на питання, що таке ґендерно
орієнтоване бюджетування та як ҐОБ працює на державному 
і місцевому рівнях в Україні. Також модуль познайомить з 
основними етапами української методики ґендерно
орієнтованого бюджетування.

 МОДУЛЬ 2 допоможе розібратись у підходах до інтеграції 
ґендерних питань в бюджетний процес на місцевому рівні, 
зокрема, із застосування ґендерного аналізу та ґендерної 
статистики.

 МОДУЛЬ 3 присвячений практичним крокам впровадження 
ґендерного бюджетного аналізу відповідно до методики ҐОБ.

 МОДУЛЬ 4 розгляне ҐОБ у контексті належного врядування 
та прав людини. Особливий акцент робитиметься на сталості 
запровадження ҐОБ на рівні громади.



ЦІЛЬОВА АУДИТОРІЯ КУРСУ

 Представники/представниці органів місцевого самоврядування.

 Представники/представниці центральних та місцевих органів 

виконавчої влади.

 Представники/представниці організацій громадянського 

суспільства.

 Всі, хто хоче бути більш конкурентними на ринку праці. 



ТРИВАЛІСТЬ КУРСУ

 4 тижні з можливістю отримати сертифікат за умови успішного складання тестів

 Навчання безкоштовне.

 БОНУС: можливість спілкування у форумі з авторками курсу до 15 грудня 2018 

року

 Матеріали курсу та можливість отримати сертифікат доступні постійно.
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