
Гендерно орієнтований підхід до складання бюджету 

Звіт про виконання дослідження 

 

Маловисківська міська об’єднана територіальна громада знаходиться в 

центральній частині України, в Кіровоградській області. Населення громади 

складають 13 976 осіб (6061 чоловіків та 7915 жінок). Близько 20% мешканців – 

це діти віком до 18 років. Майже 80% населення проживає у адміністративному 

центрі громади – місті Мала Виска. Саме тут і зосередженні більшість послуг із 

позашкільної освіти для дітей. 

У процесі роботи Маловисківської громади з темою гендерно-

орієнтованого бюджетування виникла місцева ініціатива вивчення рівня 

задоволення дівчат та хлопців послугами позашкільної освіти, які надаються в 

громаді. За підтримки директорки школи Інни Коваленко та згідно її наказу 

було проведено опитування дівчат та хлопців на базі Маловисківської 

загальноосвітньої школи № 4. 

У результаті участь в опитуванні взяли 202 особи різного віку та статі: 

6-10 років - 98 осіб, з них: 56 особи –дівчата, 42 – хлопці. 

11-14 років – 63 особи, з них: 35-дівчата. 28 – хлопці. 

15-18 років – 44 особи, з них: дівчат – 26, хлопців – 18.  

Загалом в опитуванні взяло участь 58% дівчат (117 осіб), та хлопців – 

42% (85 осіб). 

Анкета включала 11 питань (відкритого та закритого типу), метою яких 

було дізнатися рівень поінформованості про наявні гуртки, джерела інформації 

про роботу позашкілля, рівень задоволеності послугами та виявити потребу у 

коригуванні наявних послуг чи пропозиції нових. 

Одним з результатів дослідження стало виявлення гендерних дисбалансів 

у наповнюванності гуртків декоративно-прикладного спрямування. Наприклад, 

гурток «Умілі ручки» як такий, який вони відвідують, вказали лише дівчата. 

У результаті керівництвом школи та очільників позашкілля громади було 

прийняте рішення про оптимізацію роботи з урахуванням потреб дівчат і 

хлопців. Як наслідок на базі школи почав діяти гурток декоративно-

прикладного спрямування «Талановиті пальчики» з сучасною оновленою 

програмою побудованою на інтересах і потребах дівчат і хлопців. 

Гурток тільки розпочав роботу під керівництвом Жучені Катерини 

Василівни, однак уже об’єднав 12 дівчаток та 5 хлопчиків (майже 30%). 

Цікавість до гуртка серед дівчат і хлопців тільки зростає, тож керівництво 

школи уже задумується про розширення навчальних можливостей. А керівники 

інших шкіл громади задумались над необхідністю вивчення потреб дівчат та 

хлопців, які у них навчаються.  


