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СЕМІНАР ЩОДО 

МЕТОДИЧНИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

З РЕАЛІЗАЦІЇ ГЕНДЕРНОГО ПІДХОДУ ТА ПІДХОДУ, ЗАСНОВАНОГО НА ПРАВАХ 

ЛЮДИНИ, НА РІВНІ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Дата та час: 9 листопада 2021 року (13:00-15:00) 

Посилання на Zoom: 

https://unwomen.zoom.us/j/95463608662?pwd=UEE4cUpFMWFGUGthWFl6R3ZNSHFtZz09  

Ід. номер зустрічі: 954 6360 8662 

Код доступу: R334%Wv 

 

Мета проведення: 

- Узгодження проекту Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу та підходу, 

заснованого на правах людини на рівні територіальних громад з представниками/цями 

Асоціації об'єднаних територіальних громад, Асоціації міст України, Всеукраїнської 

асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України, Української асоціації 

районних та обласних рад.  

 

Завдання семінару: 

- Представити та узгодити проект Методичних рекомендацій з реалізації гендерного підходу 

та підходу, заснованого на правах людини на рівні територіальних громад з 

представниками/цями Асоціації об'єднаних територіальних громад, Асоціації міст України, 

Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України, 

Української асоціації районних та обласних рад.  

- Обговорити спроможність працівників/ць виконавчих органів місцевих рад до реалізації 

гендерного підходу та підходу, заснованого на правах людини, на рівні територіальних 

громад.   

- Отримати рекомендації з удосконалення проекту Методичних рекомендацій з реалізації 

гендерного підходу та підходу, заснованого на правах людини на рівні територіальних 

громад та розробити план їх впровадження.  

 

Учасники/ці:  

- представники/ці органів державної влади, зокрема Міністерства соціальної політики 

України та Міністерства розвитку громад і територій України.  

- керівники/ці Асоціації об'єднаних територіальних громад, Асоціації міст України, 

Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад, Асоціації сільських, селищних рад та 

об’єднаних громад України, Української асоціації районних та обласних рад;  

- члени/кині Асоціації об'єднаних територіальних громад, Асоціації міст України, 

Всеукраїнської асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних громад України, 

Української асоціації районних та обласних рад, відповідальні за гендерну політику; 

- голови та представники/ці органів місцевого самоврядування;  

- виконавчі організації, керівники/ці та експерти/ки ООН Жінки України. 

  

https://unwomen.zoom.us/j/95463608662?pwd=UEE4cUpFMWFGUGthWFl6R3ZNSHFtZz09
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ПРОГРАМА 

13:00 – 13:10 

Вступне слово. Колбаса Руслан Сергійович, Генеральний директор 

Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей 

Міністерства соціальної політики України 

13:10 – 13:15 

Вступне слово. Нургуль Асилбєкова, керівниця проєкту ООН Жінки  

«Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 

в рамках реформи децентралізації в Україні» 

13:15 – 13:40 

Мета та призначення Методичних рекомендацій. Інтеграція 

гендерного підходу та підходу заснованого на правах людини у цикл 

публічної політики на рівні територіальної громади. Ольга Романюк, 

к.н.держ.упр., Національна консультантка/Керівниця експертної групи, 

проєкт ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і 

можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» 

13:40 – 14:00  

Презентація структури гендерного профілю громади та його роль у 

реалізації комплексного гендерного підходу. Олена Стрельник, д-рка 

соц.н., Менеджерка проекту ГО «Бюро гендерних стратегій і 

бюджетування» 

14:00 – 14:10 

Застосування гендерно орієнтованого підходу у бюджетному процесі. 

Досвід практичної реалізації. Оксана Цюпа, к.н.е., Національна 

консультантка з гендерно орієнтованого бюджетування, проєкт ООН 

Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» 

14:10 – 14:20 

Проведення гендерно-правової експертизи та гендерний аналіз  

нормативно-правових актів на рівні територіальних громад. 

Катерина Ілікчієва, к.ю.н., адвокатеса, Національна консультантка з 

гендерної рівності та недискримінації, проєкт ООН Жінки «Просування 

гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок в рамках 

реформи децентралізації в Україні» 

14:20 – 14:30 

Презентація рекомендацій по посиленню  інституційної спроможності 

реалізації гендерної політики та недискримінації 13 територіальних 

громад України. Марія Тищенко, виконавча директорка ВГО «Поруч» 

14:30 – 14:50 

Обговорення спроможності працівників/ць територіальних громад до 

реалізації гендерного підходу та підходу, заснованого на правах 

людини, на рівні територіальних громад та пропозицій щодо 

удосконалення Методичних рекомендацій.  Учасники/ці семінару 

14:50 – 15:00 

Підбиття підсумків. Нургуль Асилбєкова, керівниця проєкту ООН Жінки  

«Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей жінок 

в рамках реформи децентралізації в Україні 
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Модератори/ки:  

• Наталя Мішина, аналітикиня проекту ООН Жінки “Посилення ґендерної рівності та 

розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення реформи децентралізації в 

Україні» 

 

Учасники/ці від державних органів влади: 

• Колбаса Руслан Сергійович, Генеральний директор Директорату розвитку соціальних послуг 

та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України 

• Наталя Богданова, державний експерт експертної групи протидії торгівлі людьми, 

домашньому насильству та гендерної рівності Директорату розвитку соціальних послуг та 

захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України 

• Анна Нижник, т.в.о. генерального директора Директорату стратегічного планування та 

європейської інтеграції Міністерства розвитку громад та територій України 

• Олександр Петрощук, Державний експерт експертної групи бюджетного планування 

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства розвитку 

громад та територій України 

• Лілія Попова, начальник відділу взаємодії з місцевими органами влади Департаменту з питань 

місцевого самоврядування та територіальної організації влади Міністерства розвитку громад 

та територій України 

• Лідія Євтушенко, державний експерт експертної групи територіальної організації влади 

Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади 

та адміністративно-територіального устрою Міністерства розвитку громад та територій 

України 

• Катерина Корецька, головний спеціаліст експертної групи європейської інтеграції та 

міжнародної технічної допомоги Директорату стратегічного планування та європейської 

інтеграції Міністерства розвитку громад та територій України 

 

Учасники/ці від ООН Жінки: 

• Нургуль Асилбєкова, керівниця проекту ООН Жінки «Посилення ґендерної рівності та 

розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення реформи децентралізації в 

Україні» 

• Тетяна Шапковська, Координаторка проекту ООН Жінки «Реформи децентралізації та 

правоохоронної діяльності: Трансформаційні підходи до ґендерної рівності та розширення 

прав та можливостей жінок в Україні» 

• Ольга Романюк, к.н.держ.упр., Національна консультантка/Керівниця експертної групи, 

проєкту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок в рамках реформи децентралізації в Україні»  

• Наталя Мішина, аналітикиня проекту ООН Жінки «Посилення ґендерної рівності та 

розширення прав та можливостей жінок шляхом проведення реформи децентралізації в 

Україні» 
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• Оксана Цюпа, к.н.е., Національна консультантка з гендерно орієнтованого бюджетування, 

проєкту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та розширення прав і можливостей 

жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» 

• Катерина Ілікчієва, к.ю.н., адвокатеса, Національна консультантка з питань ґендерної 

рівності та антидискримінації, проєкту ООН Жінки «Просування гендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок в рамках реформи децентралізації в Україні» 

• Тетяна Іваніна, голова ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» 

• Олена Стрельник, д-р.соц.н., експертка ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» 

• Наталя Дмитрук, Старший науковий співробітник, Науково-дослідного інституту соціально-

економічного розвитку міста, експертка ГО «Бюро гендерних стратегій і бюджетування» 

• Наталя Чермошенцева, експертка ВГО «Поруч» 

• Марія Тищенко, виконавча директорка ВГО «Поруч» 

 

Учасники/ці від Асоціацій ОМС України: 

• Асоціація об'єднаних територіальних громад 

• Асоціація міст України 

• Української асоціації районних та обласних рад 

• Всеукраїнська асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України 
 

 


