Основнi засади рiвного економiчного розвитку жiнок і чоловiкiв
09.30 – 10.00

Реєстрація учасників, вітальна кава

10.00 – 10.10

Вступне слово від організаторів: Анна-Вікторія Воронцова - віцепрезидент ГО «Спiлка жiнок Украiни»; Алла Шлапак- президент ГО
«Соціальна справедливість», депутат Київської міської ради, громадський
діяч

10:10-10:20

Ірина Луценко - представник Президента України у Верховній Раді,
голова підкомітету з міжнародно-правових питань та парламентського
контролю за виконанням Україною міжнародних зобов'язань Комітету
Верховної Ради України у закордонних справах

Перша панель. Державнi iнiциативи: виклики і можливості

10:20-10:30

The key-note speakers, модератор: Олександра Чуркіна - заступник
Міністра соціальної політики України з питань європейської
інтеграції

10:30-10:40

Iрина Суслова - голова підкомітету з питань гендерної рівності і
недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань захисту прав
людини, національних меншин та міжнаціональних відносин

10:40-10:50

Світлана Глущенко - заступник Міністра юстиції України з питань
виконавчої служби

10:50-11:00

Тетяна Ковальчук - заступник Міністра внутрішніх справ України

11:00-11:10

Тарас Токарський - заступник Міністра регіонального розвитку,
будівництва та ЖКХ

11:10-11:20

Костянтин Бриль - голова Запорізької обласної державної адміністрації

11:20-11:35

Висновки експертів по результатам дискусійної панелі:
Катя Тіілікайнен - радниця з гендерних питань Офісу Ради Європи в
Україні; Лариса Кобилянська - координатор Гендерної Експертної
Громадської ради при МФО «Рівні можливості»; Уляна Пчолкіна громадська діячка, телеведуча;Олексій Суханов - журналіст, теле- і
радіоведучий.

11:35-11:45

Питання-відповідь

11:45-11:55

Підведення підсумків: Ірина Луценко - представник Президента України
у Верховній Раді, голова підкомітету з міжнародно-правових питань та
парламентського контролю за виконанням Україною міжнародних
зобов'язань Комітету Верховної Ради України у закордонних справах

11:55-12:15

Перерва на каву

Друга панель. Успiшнi практики взаємодiї влади та громадськості на мiсцевому рiвнi

12:15-12:25

The key-note speakers: Валентина Полтавець - виконавчий директор
Асоціації об’єднаних територіальних громад

12:25-12:35

Модератор: Алла Шлапак- президент ГО «Соціальна справедливість»,
депутат Київської міської ради, громадський діяч

12:35-12:45

Мар'яна Каганяк - співзасновниця програми She Exports і радниця
Міністра економічного розвитку та торгівлі України

12:45-12:55

Ірина Никорак - депутат Київської міської ради, радник Київського
міського голови, засновник та директор Української Асоціації
Шовкового Шляху

12:55-13:05

Лілія Леонідова - депутат Одеської міської ради, голова міжфракційної
депутатської групи «Рівні можливості»

13:05-13:15

Людмила Станіславенко- депутат Вінницької обласної ради

13:15-13:25

Олександр Слобожан - виконавчий директор Асоціації міст України

13:25-13:35

Сергій Замідра - Голова Немішаєвської селищної ради

13:35-13:45

Вікторія Краснопір - заступник міського Голови м. Житомир

13:45-13:50

Висновки експертів по результатам дискусійної панелі:
Наталія Окша - заступник директора департаменту інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ; Євген Бистрицький виконавчий директор Міжнародного фонду
«Відродження»

13:50-14:00

Питання-відповіді

14:00-14:05

Підведення підсумків: Юрій Крикунов -директор Департаменту
соціальної політики КМДА

14:05-14:35

Перерва на обід

Третя панель. Розвиток інституту партнерства, як запорука розбудови економічного
потенціалу жінок

14:35-14:45

The key-note speakers: Аліна Левченко - радник Міністра
інфраструктури України, голова правління ГО «Українські Люди»

14:45-14:55

Модератор: Дар'я Мустафiна - директорка Інституту партнерства та
сталого розвитку, засновниця Академії жіночого лідерства та
підприємництва “Inspiring Women”

14:55-15:05

Ірина Рубіc - генеральний директор і власниця бізнес медіа бюро
«Ekonomika +»

15:05-15:15

Соломія Марчук - адвокат, СЕО Юридичної компанії «Main business
partner», член Ради директорів Спілки українських підприємців

15:15-15:30

Ніна Мазур - експерт NDI, голова громадської організації "В єднання сила!", Юлія Малько - консультантка NDI з ґендерно орієнтованого
бюджетування

15:30-15:40

Павло Замостьян - заступник Голови Представництва Фонду
Народонаселення ООН в Україні

15:40-15:50

Тетяна Котенко - керівник програми «Горизонт 2020» за напрямом
«Малі та середні підприємства» (SMEs)

15:50-16:05

Висновки експертів по результатам дискусійної панелі:
Анастасія Давидова - регіональний директор One Young World
(Україна, Литва, Білорусь), президент клубу маркетинг-директорів «The
CMO Club CIS»; Тетяна Нехайчук - голова ГО «Центр громадських
ініціатив – Центральний регіон»; Лілія Олійник - теле- і радіоведуча,
засновник і видавець газети Еко Україна

16:05-16:15

Питання-відповідь

16:15-16:25

Підведення підсумків : Ірина Рубіc - генеральний директор і власниця
бізнес медіа бюро «Ekonomika +» ; Наталія Ковалко - доцентка кафедри
фінансового права КНУ імені Тараса Шевченка, адвокатка, медіаторка,
фундаторка «Всеукраїнського інноваційного руху юристів» (В.І.Р.Ю.)

16:25-16:35

Підведення підсумків форуму: Олександра Чуркіна - заступник
Міністра соціальної політики України; Леокадія Герасименко - голова
ГО «Спiлка жiнок Украiни»; Ірина Трухачова - головний редактор
журналу «НАТАЛІ»;

