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УКРАЇНСЬКИЙ ЖІНОЧИЙ 
КОНГРЕС 

м. Маріуполь 
Приморський бульвар, 19,  

готель «Посейдон» 

ПРОГРАМА 
7 червня 2019 рік

9:00 – 10:00
Реєстрація учасників та учасниць. 
Вітальна кава.

10:00 – 10:15 Відкриття

10:15 – 11:45 Дискусійна платформа: «Жінки у політиці та сфері безпеки і оборони»

Обговорити переваги політичної участі жінок. Розглянути ґендерні аспекти безпеки через 
загрози для жінок і чоловіків, дискримінацію за ознакою статі, потреби жінок, дівчат, 
чоловіків, хлопців. Розглянути ґендерний вимір миру через паритетну участь жінок і 
чоловіків у житті суспільства в різних сферах, у тому числі політичній, і на різних рівнях, 
диференційований доступі контроль ресурсів жінок і чоловіків, вплив на інституційні 
зміни. 

Модераторка: Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова 
МФО «Рівні можливості»

 Спікери та спікерки дискусійної платформи:

Дмитро Лубінець, народний депутат України 
Катерина Левченко, Урядова уповноважена з питань ґендерної політики 
Вікторія Арнаутова, ґендерна радниця Міністра внутрішніх справ України 
Марія Подибайло, голова громадської організації «Координаційний центр 
патріотичних сил «Новий Маріуполь» 
Андріана Сусак-Арехта, ветеранка, лідерка жіночого ветеранського руху 

Спеціальне слово: 
Лія Котяш, керівниця центру розвитку ветеранського бізнесу «СУВІАТО»

11:45 – 12:15 Перерва на каву

12:15 – 14:15 Open-talks: Як створити місто рівних можливостей

Досвідчені лектори представлять власні практичні кейси із інтеграції ґендерних підходів у 
розвиток міського простору та інфраструктури, розкажуть про методику створення 
ґендерного паспорту міста, як ним користуватися для планування міського бюджету і 
програм розвитку. Також окрема увага буде приділена методикам запровадження ґендерно 
орієнтованого бюджетування і розвитку інфраструктурних об'єктів з урахуванням 
принципу рівних можливостей для кожного і кожної. 

Модераторка: Альона Бабак, народна депутатка України, співголова МФО «Рівні 
можливості» 

 Лектори:
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Ґендерний паспорт міста: з чого почати і для чого? 
Наталія Тарасенко, Голова МГО «Паритет», м. Житомир 

Запровадження ҐОБ: які переваги для мешканців міста? 
Тамара Огородова, місцева консультантка Проекту ҐОБ в Запорізькій області 
Ірина Іванова, заступниця начальника фінансового управління Мелітопольської 
міської ради 
Вікторія Вялих, методистка комунального закладу позашкільної освіти 
«Виробничо-творчий центр дітей та юнацтва», членкиня ґендерної бюджетної 
групи Покровської ОТГ Дніпропетровської області 

Ґендерна урбаністика: як створити комфортне місто для всіх? 
Ольга Чичина, депутатка Харківської міської ради, радниця міського голови 
Тетяна Бобровська, активістка, членкиня ГО «Асоціація жінок з інвалідністю 
Північного Донбасу».

14:15 – 15:15 Обід

15:15 – 16:45
Панельна дискусія проекту «Я зможу!» Фонду Олени Пінчук за підтримки 
Фундації Кока-Кола: «Хто вони - нові амбасадори ґендерної рівності та 
розбудови дружніх міст»

Як зусилля громадських активістів, представників бізнесу та журналістики 
впливають на доступність, дружність та рівність публічних просторів міста. 

Модератор/ка: Ольга Вакало, журналістка Запорізької філії ПАТ «НСТУ», 
голова Редакційної ради ПАТ «НСТУ»

 Спікери та спікерки дискусійної платформи:

Уляна Пчолкіна, громадська активістка, членкиня Правління «Групи Активної 
Реабілітації» 
Людмила Новак, заступник директора з корпоративних відносин Interpipe Україна 
Андрій Куликов, журналіст, редактор, радіоведучий, телеведучий, медіа-експерт, 
медіа-тренер

16:45 – 17:00
Підведення підсумків 
Закриття


